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אור וחום ההתקשרות

...שני ענינים ביום ב' ניסן: א( יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר 
)מוהרש"ב(... ובמילא ב( יום בו נעשה בנו יחידו הוא כ"ק מו"ח 

אדמו"ר... – נשיא ומנהיג דורנו.

...על כל אחד ואחד מהשייכים לכ"ק מו"ח אדמו"ר... לחזק ההתקשרות 
אליו, ע"פ הדרכים אשר הורנו במכתביו שיחותיו ואמרותיו, ביתר 

שאת ויתר עז, ולהתבונן ולקבוע במוחו ולבו אשר לא עזב ח"ו הרועה, 
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הוא ומשמש בקודש להגן עליהם ולהשפיע להם את כל הנצרך להם 

בגשמיות וברוחניות...
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה
פרשת בא | זמן לקבל החלטה

בעמדנו בימי ההכנה ליו"ד שבט, יום ההילולא של נשיא דורנו – כשנוספת עליה בנשיא הדור כ"ק אדמו"ר, ועל 
ידו – בכל אנשי הדור, נשי הדור וטף הדור – צריך כל יהודי בדורנו, אנשים נשים וטף, לקבל החלטות טובות בנוגע 
לכל הענינים שתבע בעל הגאולה, החל מ"נר מצוה ותורה אור", לימוד התורה )תושב"כ ותושבע"פ( וקיום המצות 
בהידור, הן בנוגע לעצמו והן בנוגע להזולת – העבודה דהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה, באופן ד"בא 
אל פרעה", לעשות כל יהודי לכלי לקבלת “אתפריעו כל נהורין" ד"שני המאורות הגדולים", תושב"כ ותושבע"פ, נגלה 

דתורה ופנימיות התורה, כולל ובמיוחד – ע"י ההוספה בלימוד תורתו של בעל ההילולא וקיום הוראותיו.

)ש"פ בא, תו"מ תשנ"ב חלק ב' עמוד 150(

כתי"ק בשולי מכתב כללי-פרטי )ער"ח סיון, תש"י( להרה"ח ישראל נח בלינצקי:

אף  ָאפען.  שכותב  מה  מאד  במאד  ונהנתי  קיבלתי.  מכתבו 
שנתבהלתי לשנים: א( די ברייטקַייט פון שרייבען “אונז פעלט קיין 
“לנו לא חסר  ]= התעוזה לכתוב  קיין הדרכה"  חסידות אונז פעלט 
חסידות, לנו לא חסר הדרכה"[, ומקדים לזה כי “התודה לה' יש לי 
של  השמן  “פך  של...  דינו  לפסוק  ע"ע  שלוקח  מה  ב(  מרגיש"  לב 
הבעש"ט" וחותך הדין בפשיטות, אשר “ויעמוד השמן"! – ועדיין לא 

עברו, כשכתב זאת, ג"ח ]=ג' חודשים[ מיום יו"ד שבט!

ובמש"כ בנוגע אלי ]לעניין קבלת הנשיאות. ע"פ סנהדרין צו, ב. 
ועוד[, קמחא טחינא טחין. איני יודע מה ספרו לו, ואיני אחראי בעד 
זה. אבל יודע ברור, ַאז מיר פעלט חסידות און מיר פעלט הדרכה און 
נָאך און נָאך. ]= לי חסר חסידות, לי חסר הדרכה, ועוד ועוד[ ואיני 
מעלים זה מזולתי )ידוע פתגם מהרשנ"ע: נַארען קען מען ָאּפנַארען 
נָאר זיך ]= אפשר לרמות רק את עצמך[(, אמרתי זה מאז, ואומר אני זה גם עתה. און איך דַארף ניט קיין עבודה ַאף זאגען 
דָאס ]= אני לא צריך ל'עבודה' בכדי לשלול זאת[. – )איך שרייב ניט ַאז עס פעלט מיר רבי, ווָארום איך וויל זיין זיכער, 
ַאז דער רבי וועט מיר ווייטער פירען. ווָארום אויב ח"ו כו', איז ווי קען מען זיין ַאזוי ]= אינני כותב כי חסר לי רבי, כי רצוני 
להיות בטוח שהרבי ינהיג אותי גם הלאה, כיון שאם חס ושלום כו' – איך אפשר ככה[( – אלא, ווי וועט זיין מיט חסידים – 
דַארף דָאס דער רבי בַאזָארגען, דָאס איז זיינע אחריות. ]= אלא מה יהיה עם החסידים – לזה הרבי צריך צריך לדאוג, זו 

אחריות שלו[.
החותם בברכת החג

"חסר לי רבי!"

הודפס מאתר אוצר החכמה tablet.otzar.org היכל מנחם - תשנ"ד עמוד 12

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ה' בשבט ה'תש"פ – י"ב בשבט ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

ה' בשבטו'
הל' מעילה פרק ח. לך אזבח וגו'. ספר 

הקרבנות והוא ספר תשיעי.. הל' קרבן 
פסח.. בפרקים אלו. פרק א-ב.

מל"ת קיד. מ"ע נה. הל' עבדים פרק ה.
מל"ת קטו. קטז.

מ"ע נז. נו. נח.פרק ו.פרק ג-ה.ו' בשבטש"ק

פרק ז.פרק ו-ח.ז' בשבטא'
מל"ת קכה. קכג. 

קכח. קכו. קכז. קכא. 
קכב.

פרק ט-י. הל' חגיגה.. בפרקים ח' בשבטב'
מל"ת קיז. קיט. קיח. פרק ח.אלו. פרק א.

מ"ע נג. נב.

פרק ב-ג. הל' בכורות.. בפרקים ט' בשבטג'
מ"ע נד. מל"ת קנו. פרק ט.אלו. פרק א.

רכט. מ"ע טז. עט.

פרק ב-ד.י' בשבטד'
אודך ביושר וגו'. ספר 

משפטים והוא ספר שלשה 
עשר.. הל' שכירות.. בפרקים 

אלו. פרק א.
מל"ת קמד. קח.

מ"ע עח.פרק ב.פרק ה-ז.י"א בשבטה'

פרק ח. הל' שגגות.. בפרקים י"ב בשבטו'
מל"ת קט. מ"ע סט.פרק ג.אלו. פרק א-ב.



מבט אחר על העולם
איך ייתכן לדרוש מיהודי לבטל את ההעלם וההסתר על אלוקות שיש 
בעולם, שעה ששרויים בגלות, בית המקדש חרב, מצוות רבות בטלות 
והיהודי מוקף בחומריות? • החידוש של בעל ההילולא הוא: לא צריך 

לחדש מאומה בעולם, אלא רק להחזיר אותו למצבו התקני, ל"גני" של 
הקב"ה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
המאמר שבעל ההילולא הוציא לאור ללמדו ברבים 
“באתי  בפסוק1  –פותח  שלו  ההילולא  יום   – שבט  בי' 
,"לגן  לברכה2  זיכרונם  חכמינו  פירוש  ומביא  לגני", 
אין כתיב כאן אלא לגני, לגנוני, למקום שהיה עיקרי 

בתחילה, דעיקר שכינה בתחתונים הייתה". 
]..[ עניין זה מהווה הוראה בנוגע לפועל – ובהקדמה:
על בני ישראל נאמר3 “אתם המעט מכל העמים". – 
כך היה אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים, ועל אחת 
כמה וכמה משחרב בית המקדש, שאז נעשה אלוקות 
שבית  בזמן  ומצב  המעמד  לגבי  בערך  שלא  בהעלם 
המקדש היה קיים, וממילא, גם העניין ד"אתם המעט 
מכל העמים" נוגע יותר מאשר בזמן שבית המקדש היה 

קיים.
יכולים...  אנו  ש"אין  זה  שמצד  כך,  כדי  ועד 
“אתם המעט מכל  הנה אפילו אצל  כו'"4,  להשתחוות 
העמים", נעשית גם עבודת ה' באופן שלא מאיר אצלם 

אלוקות בגילוי, כמו בזמן שבית המקדש היה קיים.
ש"עיקר  במאמר5  בארוכה  מהמבואר  גם  וכמובן 
לי  ועשו  דכתיב6  המקדש,  בבית  היה  אלוקות  גילוי 
בית  שמשחרב  מובן,  ומזה  בתוכם",  ושכנתי  מקדש 
במסכת  הגמרא  כדברי  משכן",  )“דאיקרי  המקדש 
שבועות7(, אזי זה עניין אינו בגילוי, ונשאר רק בהעלם 

1( שיר השירים ה, א.
2( שיר השירים רבה רפ"ה. וראה בראשית רבה פרק יט, ז.

3( ואתחנן ז, ז.
4( נוסח תפילת מוסף של יום טוב.
5( בתחילתו )ספר המאמרים שם(.

6( תרומה כה, ח.
7( טז, ב. וש"נ.

וברוחניות הדברים; וכיוון שהעבודה של תורה ומצוות 
צריכה ומוכרחת לבוא במעשה בפועל, הרי זה נעשה 

קשה יותר אפילו אצל ה"מעט".

ב
עם  להתייגע  שצריך  לעבודה  בנוגע   – ולדוגמא 

עצמו:
רק  )לא  ניכר  יהיה  אזי  “חכם",  לדרגת  יגיע  כאשר 
במאכלו  “במעשיו  גם  אלא(  ובדעותיו",  “בחוכמתו 
האדם  חיי  פרטי  בכל  ובמתנו",  ובמשאו  ובמשקהו... 

)כמו שכתב הרמב"ם בהלכות דעות8(;
הרוב  על  “התורה  והרי   – דבר"  “עמא  אצל  אבל 
תדבר"9 – אין זה באופן האמור; הוא אומנם משתוקק 
שתהיה הנהגתו כמו הנהגת החכם, אבל לאו כל מוחא 

סביל דא, לא כל אחד אוחז בדרגא זו.
וגם מי שעבודתו היא בשלימות, הנה בנוגע לכמות 
ושינה  ושתייה  אכילה  על  הולך  היום  רוב  הרי  הזמן, 
כו' – עניינים כאלו שיש צורך בעבודה גדולה לפעול 
פנים  כל  ועל  דעהו"10,  דרכיך  ש"בכל  באופן  שיהיו 

באופן ש"כל מעשיך יהיו לשם שמים"11.
ועוד זאת, שגם כאשר מדובר אודות קיום המצוות, 
 – לידי מעשה  “גדול תלמוד שמביא  זה אמרו12  שעל 
הזה,  עולם  העולם,  בענייני  להיעשות  צריך  זה  הרי 

8( רפ"ה.
9( ראה מורה נבוכים חלק ג פרק לד.

10( משלי ג, ו.
 .104 י עמוד  יב. וראה ליקוטי שיחות חלק  11( אבות פרק ב משנה 

וש"נ.
12( קידושין מ, ב. וש"נ.

דבר מלכות
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שנקרא “עולם הקליפות", לפי ש"הרשעים גוברים בו" 
)כמבואר בתניא13 מעץ חיים14(, ועד כדי כך, שלפני 
צריך  ממנו  וליהנות  מה  דבר  ליטול  לעולם  שנגשים 
לברך15, ולולי זאת, הנה לא זו בלבד שאינו נהנה מזה, 

אלא אדרבה – זהו דבר המזיק!
ואם כן נשאלת השאלה: לאחרי כל אלה – איך ייתכן 
לדרוש מכל אחד מישראל, ש"חייב לומר בשבילי נברא 
העולם"16, וכפי שבעל ההילולא מוסיף ביאור בזה17, 
חייב  ואחד  אחד  דכל  העלם18,  מלשון  הוא  “דעולם 
ולזככו",  נברא בשבילי, בכדי לבררו  לומר דהעלם... 
ויראה  היינו, כדי שיהודי יבטל את ההעלם וההסתר, 
זו  הרי   – הוא  ברוך  הקדוש  ידי  מעשי  הוא  שהעולם 
עבודה גדולה שלא בערך לגמרי, כיוון שצריך לעסוק 
העולם,  וחומריות  גשמיות  ביותר,  מטה  המטה  עם 
וזאת, בה בשעה שאצלו גופא האלוקות הוא בהעלם 
הסתר, שהרי מדובר אודות זמן הגלות, ובחוץ לארץ.

אפילו בארץ ישראל עצמה הרי זה גם בבחינת “חוץ 
ישראל  ארץ  הייתה  שבו  ומצב  המעמד  לגבי  לארץ" 
בזמן שבית המקדש היה קיים – שלכן יש כמה מצוות 
התלויות בארץ, שבזמן שבית המקדש היה קיים היו 
מן התורה, ועכשיו הן מדרבנן, או שאינן קיימות כלל, 
ועניין בית המקדש, כמבואר  ובפרט עניין הקורבנות 
בתוכם",  “ושכנתי  של  הכוונה  תכלית  שזוהי  במאמר 
דירה  יתברך  לו  ולעשות  וההסתר  לבטל את ההעלם 

בתחתונים.
רק  ולא  מיהודי,  זאת  לתבוע  יכולים  איך  כן,  ואם 
ואחד  אחד  “כל  הגמרא  כלשון  אלא  סגולה,  מיחידי 
אחד  לכל  ששייך  עניין  שזהו  היינו,  כו'",  לומר  חייב 
מישראל, ובלשון של חיוב – הרי “אין19 הקדוש ברוך 

הוא בא בטרוניא עם בריותיו"?!

ג
על זה בא במאמר )ומיד בתחילתו( התירוץ – שנותן 

כח לעבודת האדם:
הוא  בו"  גוברים  ש"רשעים  שהמצב  באופן  זה  אין 
אלוקות  על  וההסתר  וההעלם  בעולם,  הכרחי  דבר 
הוא הכרח חס ושלום אפילו מצד הבריאה, וכן המצב 

13( פרק ו. פרק כד.
14( שער מ"ב ספ"ד.

15( ראה ברכות לה, סוף עמוד א ואילך.
16( סנהדרין לז, סוף עמוד א )במשנה(.

17( שם פרק ד )ספר המאמרים שם עמוד 116(.
18( ראה ליקוטי שיחות חלק ד עמוד 112 הערה 63. וש"נ.

19( ע"ז ג, סוף עמוד א.

ד"אתם המעט מכל העמים" הוא מוכרח מצד הבריאה 
שכינה  “עיקר  הנה   – הבריאה  מצד  אדרבה:  אלא   –

בתחתונים הייתה"!
הראשון  שאדם  לפני  עוד  העולם,  כשנברא  מיד 
“גני",  בשם  העולם  כבר  נקרא   – בעבודתו  התחיל 

“גנוני" לפי שעיקר שכינה בתחתונים הייתה.
השכינה  גילוי  מעלת  שתגדל  ככל  עצמך:  והגע 
עדן  וגן  התחתון  עדן  גן  כולל  הרוחניים,  בעולמות 
העליון, ועד לעולם האצילות )שנקרא בלשון הקבלה 
כיוון  בזה,  הטעם  וכמבואר  האחדות"20,  “עולם  בשם 
אומר   – סוף  האין  ועולמות  שהוא אחד עם אלוקות( 
רבינו הזקן21 שאין זה תכלית הבריאה, כיוון שלא שם 
הוא “עיקר השכינה"; עולם האצילות הוא רק “ממוצע" 
שעל ידו יומשך “עיקר שכינה בתחתונים", בעולם הזה.

ונמצא, שהעולם מצד עצמו הוא תכלית הטוב, ולא 
העולמות  כל  לגבי  ועיקר  טוב  יותר  שהוא  אלא  עוד 
שלפני זה ועד לעולמות האין סוף, כיון ש"עיקר שכינה 

בתחתונים הייתה".
את  שסילקו  החטאים  עניין  היה  זה  שלאחרי  אלא 

השכינה מלמטה למעלה.
וגם בעניין זה מבהיר במאמר, שהשינוי של סילוק 
השכינה שנעשה על ידי החטאים אינו נשאר קיים אלא 
זהו “שינוי החוזר לברייתו" שעל פי דין אינו שינוי22 
שסילקו  העניינים  שבעת  כשנסתיימו  מיד  שהרי   –
צדיקים  שבעה  “עמדו  למעלה,  מלמטה  השכינה  את 
יצחק  מאברהם  החל  למטה",  השכינה  את  והורידו 
השביעין  וכל  השביעי,  שהוא  משה  כי  “עד  ויעקב, 
לכמות  “חזר  זה  ידי  ועל  את המשכן,  הקים  חביבין", 

שהיה"23, שחזר להיות “עיקר שכינה בתחתונים".
הטוב,  תכלית  הוא  עצמו  מצד  שהעולם  וכיוון 
דווקא  הייתה",  בתחתונים  שכינה  “עיקר  ואדרבה, 
בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה הימנו, ואפילו 
שינוי שנעשה לאחרי זה, שנסתלקה השכינה, היה שינוי 
שחזר אחר כך לברייתו, ולכן הנה גם בעת השינוי לא 
היה זה עניין של קביעות – הרי מובן שבכוחו של כל 
אחד מישראל לומר “בשבילי נברא העולם", לומר זאת 
כפי שאומרת התורה, שיש לה שליטה על המציאות24, 
והיינו, שיומשך הדבר בפועל, שיהיה ניכר בכל העולם 

20( ראה זוהר חלק ג פרק ג, א. עבודת הקודש חלק א פרק ב. וראה 
גם ספר המאמרים תרנ"ט )בהוצאה החדשה( עמוד סב. וש"נ.

21( ראה תניא ריש פרק לו.
22( בבא קמא צג, ב. צו א-ב.

23( ראה במדבר רבה פי"ב, ו )כדעת רשב"י(.
24( ראה ירושלמי כתובות פרק א הלכה ב. וש"נ.
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כמו אדם הראשון  – שהוא  יהודי  כולו שנברא בשביל 
“להראותך שמאדם  יחידי",  נברא אדם  “לפיכך  )שהרי 
של  כפיו  יציר  עולם"25(,שהיה  של  מילואו  נברא  אחד 
הקדוש ברוך הוא26 – כדי שיבטל את ההעלם וההסתר 
שבעולם ]שאין זה קשה כל כך, כיוון שאינו אלא שינוי 
החוזר לברייתו, שינוי עובר[, ועד שיפעל בו העניין של 

“ושכנתי בתוכם", ומתוך שמחה וטוב לבב.

ד
 וזוהי הוראה כללית:

כאשר בעל ההילולא תובע מכל אחד שלא להסתפק 
להסתפק  לא  גופא  עצמו  ובעבודת  עצמו,  בעבודת 
בחלק של העבודה, אלא להגיע עד תכליתה ושלימותה, 
החל מאל"ף-בי"ת ועד לרזין דרזין דאורייתא, ועל דרך 
זה בנוגע לקיום תורה ומצוות, עד לאופן של מהדרין 
ו"מהדרין מן המהדרין"; ועל דרך זה גם בנוגע לעבודה 
עם הזולת, לא להסתפק עם ה"זולת" שבו, אלא לפעול 
גם עם הזולת שנמצא בעירו ובסביבתו ובמדינתו, ועד 
איך  הייתכן?!  זועקת השאלה:   – העולם  בכל  לפעולה 

יכולים לדרוש דבר כזה?!
והמענה על זה – במאמר:

אין זה באופן שאתם צריכים לפעול “דבר חידוש";  
זה אומנם נחשב כאילו פעלו חידוש דבר, אבל באמת, 
הבריאה עצמה תסייע לכם לפעול שתגיע למעמד ומצב 

שהייתה בתחילה, ש"עיקר שכינה בתחתונים הייתה".

25( סנהדרין שם ובפירוש רש"י.
26( ראה בראשית רבה פרק כד, ה. קהלת רבה פ"ג, יא )ב(.

דין  הפסק  להטעים  הרמב"ם27  שכתב  מה  ובדוגמת 
עד  לעשותו  שחייב  דבר  לעשות  יהודי  כופה  שכאשר 
שאמר “רוצה אני", הרי זה נחשב “לרצונו" – שלאמיתו 
של דבר “רוצה הוא )מצד עצמו( לעשות כל המצוות", 
שתשש  עד  שהוכה  “וכיוון  שתקפו",  הוא  “יצרו  אלא 
יצר", הרי זה “לרצונו", כפי שהמצב הוא מצד היהודי 

עצמו.

ה
הם  שאלה   – בתחילתו  במאמר  הדברים  תוכן  וזהו 
מצד  שהעולם  כולו,  העולם  לכללות  בנוגע  הדברים 
“עיקר  נמצאת  שבו  לפי  “גנוני",  “גני",  נקרא  עצמו 
שכינה", אלא שלאחרי זה היה מצב שהיצר הרע אנסו, 
החל מחטא הראשון, שהיה שורש על החטאים שלאחרי 
זה, וממילא, יש בכוחו של יהודי – כיוון ש"את העולם 
נתן בליבם"28, בלבו של כל אחד ואחד – להסיר ולבטל 
את האונס של היצר הרע בעולם, שזהו ההעלם וההסתר 
כפי  ומצבו  למעמדו  יחזור  שעולם  ולפעול  שבעולם, 
בתחתונים  שכינה  ש"עיקר  בריאתו  בתחילת  שהיה 

הייתה".
ועל ידי זה מקיים את הציווי ש"כל אחד ואחד חייב 
בעשיה  ובאה  נמשכת  שהאמירה  ובאופן  כו'",  לומר 

בפועל – שעושה דירה לו יתברך בתחתונים.

)משיחת י' שבט תשכ"ט. תורת מנחם חלק נה עמ' 179 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה(

27( הלכות גירושין סוף פרק ב.
28( קהלת ג, יא.

בתחילת המאמר של יום ההילולא כותב: “באתי לגני... לגן אין 
כתיב כאן אלא לגני, לגנוני, למקום שהיה עיקרי בתחילה, דעיקר 

שכינה בתחתונים הייתה".

עניין זה מלמדנו הוראה חשובה בעבודת ה':

אמרו חז"ל: “חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם". ומבואר 
נוצר בכדי  שם במאמר, שחייב כל אחד לומר שהעלם העולם 

שהוא יבררו ויזככו.

ולכאורה תמוה: העולם מסתיר על כל ענייני אלוקות, וטרדות 
העולם מבלבלות ומפריעות לעבודת ה', וכיצד ייתכן מכל אחד 

ואחת לגבור על ההעלם ולבטלו?! 

המענה על זה:

העולם מצד עצמו איננו מסתיר על אלוקות, אדרבה, “עיקר 
“גני"  העולם  קרוי  ברייתו  מתחילת  הייתה",  בתחתונים  שכינה 
– גנו של הקדוש ברוך הוא! רק מפני עשיית חטא נעשה שינוי 

בעולם ונסתלקה השכינה.

שינוי  איננו  החטא  מן  כתוצאה  בעולם  שהתרחש  השינוי 
אמיתי, שכן, אחר כך עמדו שבעה צדיקים והחזירו את המצב 
לקדמותו, והרי הדין הוא כי “שינוי החוזר לברייתו" – איננו שינוי.

את  ולבטל  לגבור  יכולים  הכול  אכן  כי  מובן  האמור  פי  על 
שכינה",  ל"עיקר  כלי  הינו  עצמו  מצד  העולם  העולם:  העלם 
ולא  האמיתית,  ממציאותו  שינוי  הינם  שבו  וההסתר  ההעלם 
יהודי  כל  בכוחו של  לברייתו".  “שינוי החוזר  שינוי אמיתי אלא 
לתקן את השינוי, להחזיר את מצב העולם לקדמותו ולגלות בו 

אלוקות. 

סיכום
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תחליף ל'יחידות'
“אין זה בנוהג בית הרב כלל וכלל" • “כאילו דברו עמי פנים-אל-פנים 
ממש" • “כאילו ביקרו בחדרו" • “טוב יותר מזה – מצורף בזה סידור 

בשבילה, ובו כל תפילות וברכות" • “אין הנ"ל – יחידות – נהוג בתקופה 
זו" • אם יקבלו מישהו ל'יחידות' ייפגעו כל אלה שקבלתם נדחתה • 

“הזמן כבר תפוס למשך זמן רב" • ראיה – לראות את הרבי – די ומספיק 
בהליכה לתפילה או בחזרה" • העיקר: העובדה שהנני מזכירם על הציון

הרבי  אצל  ל'יחידות'  להתקבל  זכו  יהודים  מאות 
מאז שנת תשי"א ועד שנת תשמ"א שאז היה סדר של 
‘יחידות' אישית-פרטית – ועוד אלפים זכו לפגוש ברבי 
ולשוחח עמו קצרות במהלך חלוקת השטרות לצדקה 

במהלך השנים תשמ"ו-תשנ"ב.
הרבי  של  התייחסויות  כמה  שלפנינו  ברשימה 
הסביר  והרבי  ל'יחידות'  להתקבל  שביקשו  לכאלה 

להם כי אין צורך בפגישה-אישית “פנים אל פנים".
נפתח דווקא במישהו שכן נתקבל ל'יחידות' והרבי 

כתב לו לאחר מכן.

“הזמן לא הספיק כלל"
בעד  לב  מקרב  עמוקה  הוקרה  לו  רוחש  שהנני  ומובן 
פנים-אל-פנים  הפעם  עוד  הפגישה  מהזדמנות  העונג 
פי  על  אף  ב'יחידות',  פנים-אל-פנים  השיחה  ואפשריות 
הענינים  לערך  כלל  הספיק  לא  לרשותנו  שהיה  שהזמן 
שנידברו ועל אחת כמה וכמה לאלה שלא נידברו ואשר 

בהזדמנות המתאימה נבוא בכתובים עליהם.
תשכ"ו  אב  מנחם  בטו"ב  שז"ר  למר  הרבי  כתב  כך 
– בהמשך לביקורו  )‘אגרות-קודש' כרך כד עמ' קצ( 
אב,  מנחם  י"ג  נחמו  במוצאי-שבת-קודש  הרבי  אצל 
לפנות   2 לשעה  קרוב  )עד  כשעתיים  שנמשך  ביקור 

בוקר(.
אלול  בב'  הרבי  כותב  אחר  ציבור  לאיש  במכתב 

תשכ"ג )‘אגרות-קודש' כרך כב עמ' תצד(.
לאחרי ההפסק הארוך מאז פגישתנו.. שתקוותי שכמו 
גם  הוא  כן  בזכרוני,  נשארו  שיחתנו  ותוכן  שפגישתנו 
לרבים,  הנוגעים  בענינים  היתה  ששיחתנו  ובפרט  אצלו, 

שמהראוי שיהיה לה המשך...
וממשיך )שם עמ' תצז(: 

זכורני מה שאמר לי כ]בודו[ בשיחתנו.. אבל כמדומה 
וכוחות  ניתנו לו אפשריות  זה.. אשר  שגם אז הגבתי על 

למצוא דרכים לתיקון המצב הקיים...
גם  היו  אבל  כפשוטה,  ל'יחידות'  זכו  רבים  רבים 

כאלה שהרבי המציא להם תחליף ל'יחידות'; 
בדרך  כל-כך  המשיכה  לא  שבתם  בהורים  מעשה 

המסורת הם כתבו לרבי וביקשו להתקבל ל'יחידות'.
הרבי כתב להם )בשנת תשל"ה – ‘אגרות-קודש' כרך 

ל' עמ' שז(:
למצוא כאלו שידברו וישפיעו על הנ"ל )וכמה פעמים 

ידברו כו'(.
...בדיקת-התפילין-והמזוזות.

שי'  דההורים  יראת-שמים  בעניני  הוספה  ובכלל 
מוסיפה בברכותיו גם ליוצאי-חלציהם שי'.

בנוגע ל'יחידות' כתב הרבי:
כנ"ל.  המענה  כי  צורך,  אין  פנים-אל-פנים  אתי  דבור 

וכאילו דברו פנים-אל-פנים ממש.
ממקסיקו  אשה  ביקשה  תשל"ד  טבת  בחודש 

להתקבל ל'יחידות' כדי להיוועץ עם הרבי.
הרבי )‘אגרות-קודש' כרך כט עמ' סו( הגיב:

הנוהג עתה ברובא דרובא: באם יש שאלה או כיוצא-
בזה – במכתב. ראיה – די ומספיק הראי' בהליכה לתפלה 

או בחזרה ומזכירים אחר-כך על-הציון.
ואשה נוספת שביקשה בחורף תשל"ז להיכנס שוב 

ל'יחידות' נענתה )‘אגרות-קודש' כרך לב עמ' קסא(:
אין צריך כלל, כי אזכירה, בלי נדר, על הציון.
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מכתב מיוחד שוגר מטעם מזכירות הרבי להרב חיים 
רבקה.  בית  כמנהל  ששימש  מצרפת  שלאממע  יעקב 
הלה הפנה בקשה של אשה שביקשה לנסוע לנ.י. לזכות 

ל'יחידות' – וזהו המענה )שם עמ' קה(:
המענה  ל'יחידות',  נסיעה  על-דבר  תי'  בקשת..  בדבר 
יחידות  בזמנים אלו  היא שלבד מה שקשה בכלל לקבוע 
הענינים  כל  לסדר  אפשר  הנ"ל  בנידון  הנה  שהוא,  למי 

בכתב.. ויש לחוש על הוצאות הנסיעה.
זקוקה  “ובאם  המזכיר  ציין  בכתב  המענה  לגבי 
למענה דחוף – רשאית, באם רוצה, לשלוח המכתב אלי 

כדי שאוכל להשתדל על-דבר הדחיפות".

“כאילו הייתה בחדרי"
ל"יחידות"  להיכנס  ביקשה  ממונטריאול  נערה 
)‘אגרות-קודש'  הגיב  הרבי  תשל"ו,  שני  אדר  בחודש 

כרך לא עמ' קסה(:
כל  ובו  בשבילה,  סידור  מצורף-בזה   – מזה  יותר  טוב 

תפילות וברכות.
וכיון שאין עתה הזמן על-זה ]=לקבל ב'יחידות'[ – הרי 

זה כאילו הייתה בחדרי.
ואזכירה בתפלה להנ"ל ולחג-הפסח כשר ושמח.

במנטרעאל  לצדקה  המצורף-בזה  שתחלק  ובקשתי 
ותודה מראש.

“במקום כניסה" ליחידות
)נחשף בתשורה כ"ב אד"ר תשע"ט עמ' 11:(

מצו]רף[ ב]זה[ סידור
)ותהלים(

במקום כניסה ]=ל'יחידות'[
ודבור עו]ד[ הפ]עם[ שכתבה

ע]ל[ ד]בר[ ז]ה[. 

"אין כדאית כלל נסיעתה"
ארצנו-הקדושה  תושבת  למישהי  הרבי  כתב  גם  כך 

בקיץ תשל"ג )‘אגרות-קודש' כרך כח עמ' שג(:
אין  ובמילא  פנים,  אל  פנים  אתי  לדבר  כלל  צורך  אין 
בארצנו  שנמצאת  ובפרט  לכאן  נסיעתה  כלל  כדאית 

הקדשוה ואין לצאת ממנה )לבד לסיבות מוכרחות וכו'(.
בברכה להסתדרות טובה.

עצות מעשיות בכתב
כרך  )‘אגרות-קודש'  הרבי  כתב  אלול תשל"ג  בכ"א 

כח עמ' שלא(:
וגם  רב  זמן  למשך  תפוס   – פנים-אל-פנים  אתי  לדבר 

אין צורך.

לפנות לשדכנים בעלי מרץ
רווקות  בנות  לקבוצת  הרבי  כתב  תשל"ד  בשנת 
מארץ-ישראל שביקשו להיכנס ל'יחידות' – כדי לקבל 

ברכה עצה כיצד ימצאו זיווגן.
הרבי כתב להן )‘אגרות-קודש' כרך כט עמ' ער(:

כיון שעל האדם לעשות את התלוי בו בדרך הטבע ]...[ 
כאן   – טובים  מרץ  בעלי  שדכנים  עם  עתה  תתקשרנה   –

ובארץ-הקודש, והשם יצליח.
אזכיר על-הציון.

והוספה בבטחון בהשם – מוסיפה )מקדימה( ברכותיו.
הזמן כבר תפוס למשך ]=זמן[ רב – והעיקר שאין צורך 

כלל, כי המענה הוא כנ"ל.

 “אין הנ"ל נהוג 
בחדשי אלול ותשרי"

אחד מרבני ארצות-הברית, ששימש בתפקיד חשוב 
של מנהל הסתדרות הרבנים, פנה לרבי בבקשה לקבלו 
אלול-תשרי.  במהלך  בלשונו(  )“פגישה"  ל'יחידות' 
כרך  )‘אגרות-קודש'  תשל"ז  אלול  בח'  לו  עונה  הרבי 

לב עמ' רצג(:
מכמה-וכמה שנים – אין הנ"ל נהוג  כנוהג – בית הרב 

בחדשי אלול ותשרי, כמפורסם. ואתו רוב הסליחה...
כך גם במענה על בקשה להיכנס ל'יחידות' בחודש 
)‘אגרות-קודש' כרך לא עמ'  אלול תשל"ו הגיב הרבי 

רצד(:
בחודש  ‘יחידות'  ]=שאין  שנים  מכמה-וכמה  כנהוג 
אלול[ כמפורסם. ואי-אפשר לשנות על-ידי-זה לבייש את 

כל אלה שלא נתקבלו אף-על-פי שבקשו.
מעדאליע  הלל  הרב  ביקש  לכן  קודם  שנים  כמה 
)שלהי  לו  ענה  והרבי  ל'יחידות'  בקשה  מאנטווערפן 

ניסן תשל"ג – ‘אגרות-קודש כרך כח עמ' קצד(:
שכבר  אלה  כל  בכבוד  תפגע  עתה  מישהו  פני  קבלתי 

שללו בקשתו בזה ואתו הסליחה.
הרבי  כתב  שנה  אותה  של  סיון  חודש  בשלהי 

להמזכירות )שם כרך כח עמ' רמה(:
להודיעו הימים שיש יחידות.
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“בשבועות אלו אין סדר 
לקבלת אנשים"

לצערי נבצר ממני למלא בקשתו לדבר אלי פנים-אל-
פנים מפני הנוהג מכמה וכמה שנים שבשבועות אלו אין 

סדר לקבלת אנשים, ואת כ]בודו[ הסליחה.
)‘אגרות-קודש'  תשל"ו  תמוז  בי"ד  הרבי  כתב  כך   
כרך ל'' עמ' רנה( למי ששימש כחבר בועד מקומי בנ.י. 

למען בית הרפואה “ביקור חולים" בירושלים.
בעק  יצחק  צבי  לר'  תשל"ה  בשנת  הרבי  כתב  וכך 
)‘אגרות-קודש'  בדחיפות  ל'יחידות'  להיכנס  שביקש 

כרך ל' עמ' שיב(:
לפני  להכנס  נרשמו  שכבר  אלה  לדחות  אי-אפשר 
כלל וכלל לדבר עמי  כמה-וכמה זמן ובפרט שאין צורך 
וכאילו  על-הציון.  שאזכיר  שהעיקר  כיון  פנים-אל-פנים 

דיברו פנים-אל-פנים.

הד"ר ממילאנו
ברוח הדברים ביקש הרבי את ה"מזכירות" שתשיב 
לד"ר ישראל קלאק ממילאנו על מכתבו מיום י"ג טבת 
תשל"ג, בו ציין כי הרב גרשון מענדל גרליק ממילאנו 
יעץ לו להיפגש עם הרבי )‘אגרות-קודש' כרך כח עמ' 

פג(:
להסבירו )באופן המתאים( שהזמן תפוס על-ידי אחרים 
לדחות  שאי-אפשר  ומובן  רב,  ]=זמן[  למשך  שקידמוהו 

]=קבלתם כדי לקבלו[ וכו', ואתו רוב הסליחה.
הרבי הוסיף:

שיכתוב,  בטח  הקשר[  ]=להחזיק  והאפשרי   – ולכן 
לכתוב[.  ]=יודע  בידו"  “עטו  מהנ"ל  שכנראה  ובפרט 
ואחר-כך אפשר-להיות ההמשך על-ידי אנשינו במילאן 

]=במילאנו[ וכו'.
ושוב הורה הרבי להמזכירות:

למסור על-דבר-זה למילאן.

 “אין זה נהוג בבית 
הרב כלל וכלל"

זוגתו  את  יזמין  שהרבי  שביקש  ביהודי  מעשה 
ל'יחידות'. הרבי הגיב וכתב בז' תמוז תשל"א )‘אגרות-

קודש' כרך ז"ך עמ' קפא(:
לחכות  מבלי  נענה  בקשתו  פי  ועל  למכתבו...  במענה 

לתור – בו מציע שאזמין את זוג' שתחי' וכו'.
נהוג  זה  שאין  לכת"ר  ידוע  בודאי  שהרי  קצת,  ולפלא 
בבית הרב כלל וכלל להזמין מי שהוא, כי אם כשמבקשים 

להתקבל אזי יש מקום לדבר בתוכן מכתבו ובקשתו, כמובן 
באופן אם מתאים לדברי המבקר או המבקרת וק"ל. ואתו 

רוב הסליחה אשר אין בידי למלאות הצעתו.
חודש  בתחילת  בבקשה  פנה  בר-סלע  אריאל  ד"ר 
ל'יחידות',  להתקבל  ברצונו  כי  לרבי  תשל"א  שבט 

למחרת יו"ד שבט.
הרבי ציין בגוף כתב-יד-קודשו – הוראה למזכירות 

)‘אגרות-קודש' כרך כט עמ' פב(:
לטלפנו שזהו מחרת יו"ד שבט וכו' – ]=לכן תתאפשר[ 
מספיק  זה  ואם  כו',  לרגעים  ]=רק[  האורחים  קבלת 

]=יספק אותו ‘יחידות' כה קצרה[ – יכללוהו וכו'.
לרבי  שפנתה  לאשה  הרבי  השיב  תש"ל  ניסן  בכ"ד 
ידע  שבנה  רצתה  והיא  בבנה,  רפואי  לטיפול  בקשר 

שהיא נועצה ברבי אודותיו.
)‘אגרות-קודש' כרך כח עמ' קפט( הורה לה  הרבי 
כמו-כן  בבן.  כבר  שטיפל  ברופא  להיוועץ  להמשיך 

שלל הרבי נסיעה לארץ בקיץ.
ואחר-כך כתב:

לדבר אתי פנים-אל-פנים – אין כל צורך כלל )ובפרט 
שאין עתה “יחידות"(. באם כדי שתוכל לאמר לבנה שי' 

שדברה אתי וכו' – לאחרי מעריב או מנחה.
הרבי הוסיף וציין להמזכירות:

לבארה שזהו ]הפגישה[ בפרוזדור, רק ברכת צאתכם 
לשלום וכו'.

התוועדות כתחליף ל'יחידות'
צימצם  בשנת תשל"ח,  הבריאותי  האירוע  בעקבות 
הרבי – וכמעט הפסיק לגמרי - לקבל אנשים ל'יחידות' 

פרטית
וכתב )היכל מנחם כרך א' עמ' יד הערה 29(:

"לעת-עתה – התירו הרופאים לענות על מכתבים, אבל 
לא קבלת אנשים לשיחה וכיו"ב...".

בר"ח סיון תשל"ח כותב הרבי באנגלית למר פנחס 
מאיור קלמס מלונדון )'עצת הרבי תנחני' עמ' 87(:

הנני להביע את צערי על כך, שמסיבות  זו  בהזדמנות 
באופן  עמך  לשוחח  אפשרי  בלתי  זה  היה  לך  הידועות 

אישי ובאריכות...
בהתוועדות  נפגשים  יהודים  כאשר  מקום  מכל 
תפילת  של  מקודש  במקום  וליהדות,  לתורה  המוקדשת 
שנים  עשר  שבמשך  במקום  ובמיוחד   – ותלמוד-תורה 
מאחד  זה  הרי   – אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  כמשכנו  שימש 

יהודים ומקרבם זה לזה אף יותר משיחה אישית.
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ילכו מחיל אל חיל
מה עושות הנשמות בגן-עדן, ומה יקרה כשתבוא הגאולה ועולם 
התחייה יחליף את השהות בעולם הבא? שלושה פירושים שונים, 

מגדולי ישראל בתקופות אחרות, מתלכדים לכדי רעיון אחד ומופלא • 
סוגיה מרתקת בתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת ‘התקשרות'

בסוף מסכת ברכות נכתב:
“אמר רב חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים אין 
להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר: 
אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ‘ילכו  ח(  פד,  )תהלים 

בציון'".
החכמים  תלמידי  הלוא  כך:  על  מקשה  המהרש"א 
מנוחה  כולו  שהוא  הבא,  העולם  את  לנחול  זוכים 
כדברי הגמרא )סוף מסכת תמיד(: “יום שכולו שבת ומנוחה 
לחיי העולמים". ואם-כן, כיצד יתכן לומר שתלמידי 
ולא בעולם  “אין להם מנוחה לא בעולם הזה  חכמים 

הבא"?
עוד יש להבין: קודם מאמר רז"ל זה איתא שם )ברכות 
המדרש,  לבית  ונכנס  הכנסת  מבית  “היוצא  א(:  סד, 

מאמר  גם  שכינה".  פני  ומקבל  זוכה  בתורה,  ועוסק 
זה נלמד מהפסוק הנזכר לעיל – “שנאמר ילכו מחיל 
‘היוצא',  מהנאמר  בציון".  אלקים  אל  יראה  חיל  אל 
חכם.  תלמיד  שאינו  במי  גם  שמדובר  משמע  סתם, 
אינו  חיל"  אל  מחיל  “ילכו  שהפסוק  אפוא,  מוכח, 
מדבר בתלמידי חכמים דווקא, ואם-כן מנא לן ללמוד 
אשי(  בר  חייא  רב  בשם  השני,  )במאמר  זה  מפסוק 

שרק תלמיד חכמים אין להם מנוחה?

שני זמנים
והביאור בזה:

על מאמר גמרא זה שבמסכת ברכות, כתב בלקוטי 
הש"ס להאריז"ל וזה לשונו:

“הענין, כי בעולם שלאחר המיתה תלמידי חכמים 
ומישיבה  ועולין ממדריגה למדריגה  עוסקים בתורה 
יום  כי אפילו משה רבנו עליו השלום בכל  לישיבה, 
ויום עולה ומשיג יותר, כי כמו שהשי"ת אין לו סוף 

כך תורתו אין לה סוף.
רצונו  כג(.  קד,  )תהלים  לפעלו'  אדם  ‘יצא  סוד  “וזה 
כי  הזה.  בעולם  שפעל  במה  בתורה  לעסוק  לומר, 
כשיצא האדם מעולם הזה, יוצא תחילה לפעלו, רצונו 
לומר, לעסוק בתורה במה שפעל בעולם הזה. ואחר-

כך ‘לעבודתו' שהוא עובד שם וטורח ‘עדי ערב', רצונו 
לומד, שיגמור העולם הזה הדומה לערב. כי לעתיד, 
אחר התחיה, יהיה להם מנוחה, ומלאה הארץ דעה כל 

אחד לפי מדריגתו". עד כאן לשונו בנוגע לענייננו.
מאחר  המהרש"א,  קושיית  סרה  דבריו  פי  על 

שהשהות ב'עולם הבא' מתחלקת לשני זמנים:
מה שנאמר “תלמידי חכמים אין להם מנוחה בעולם 
הזה",  עולם  שיגמור  “עד  שבו  לזמן  הכוונה   – הבא" 
היינו, התקופה שבה האדם משלים את עבודתו שפעל 

בעולם.
ומה שנאמר “ליום שכולו שבת ומנוחה" – הכוונה 
היא “לעתיד אחר התחיה" )לאחר השלמת העבודה, 
כאשר האדם יגיע לעולם התחיה, ושם תהיה לתלמידי 

חכמים מנוחה שלימה(.
הגמרא  נוקטת  מדוע  יובן  האריז"ל  דברי  פי  על 
בעלי  ולא  מנוחה,  להם  שאין  חכמים  תלמידי  דווקא 
בו  שייך  אומנותו  שתורתו  מי  רק  כי  וכדומה.  עסק 
“לעסוק  שפירושו  לפעלו",  אדם  “יצא  של  העניין 
בתורה במה שפעל בעולם הזה". זה אינו שייך בלימוד 
התורה של בעלי עסקים, שאינו באופן של “פעלו" – 

באופן תמידי.
נכון, אמנם, שגם מבעלי עסקים נדרש שעבודת ה' 
שמיים",  לשם  מעשיך  “כל  בבחינת  בתמידות,  תהיה 
ד"בכל  )המעלה  דעהו"  דרכיך  “בכל  מזו  ויתירה 
דרכיך דעהו" – ראה לקו"ש ח"ג ע' 907, 932, ועוד(. 
אך בגן-עדן, לשם יוצא האדם מעולם הזה, שייך רק 

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר



פועלו בעסק התורה, ולא פועלו בקיום המצוות. אדם 
יכול לקבל השכר על קיום המצוות, אך עסק התורה 
באופן של “פעלו" שייך רק אצל בעלי תורה – תלמידי 

חכמים דווקא, ולא בעלי עסק.

שינויי הגרסאות בגמרא
מאמר הגמרא שעמו פתחנו, הובא גם בסוף מסכת 
להם  אין  חכמים  “תלמידי  לשון:  בשינוי  קטן,  מועד 
מנוחה אפילו לעולם הבא, שנאמר ‘ילכו מחיל אל חיל 

יראה אלקים בציון'".
תוכן  על  מלמד  זה  שינוי 

שונה:
קטן,  במועד  מהנאמר 
להם  אין  חכמים  “תלמידי 
הבא",  לעולם  אפילו  מנוחה 
משתמע שפשוט שבעולם הזה 
הכתוב  וכאן  מנוחה,  להם  אין 
מנוחה  להם  שאין  לנו  מחֵדש 
ואילו  הבא.  לעולם  אפילו 
“אין  בברכות,  הגמרא  מלשון 
הזה  בעולם  לא  מנוחה  להן 
מוכח,  הבא..."  בעולם  ולא 
שאין  בזה  גם  הוא  שהחידוש 

להם מנוחה בעולם הזה.
)ראה  הידוע  בהקדים  ויובן 
שבעליה  ואילך(  יב  ע'  תרס"ו  המשך 

שני  יש  למדרגה  ממדרגה 
אופנים:

אליה  העליונה  למדרגה  א( 
לה  יש  עדיין  שלה,  הגדול  העילוי  אף  על  מתעלים, 
וההשגה  ממנה,  שלמטה  למדרגה  והשתייכות  ערך 
יותר,  העליונה  המדרגה  להשגת  מסייעת  הקודמת 

הבאה אחריה.
ב( המדרגה העליונה נעלית באין ערוך מזו שלמטה 
ואף מבלבלת,  אינה מסייעת,  ממנה, עד שהתחתונה 
להתעלות  כדי  ממנה.  העליונה  המדרגה  השגת  את 
ולהשיג את המדרגה העליונה צריך תחילה לבטל את 
העליונה  המדרגה  את  להשיג  וכך  הקודמת,  ההשגה 

ממנה.
לכן ר' זירא צם מאה תעניות כשבא ללמוד את תורת 
)בבא  בבלי  תלמוד  את  לשכוח  מנת  על  ישראל  ארץ 
מציעא פה, א(. כי לימודו של רב זירא בתלמוד ירושלמי 

היה מובדל ונעלה מתלמוד בבלי, ולכן, בכדי להשיג 

יותר,  הגבוהה  הדרגה  שהוא  ירושלמי  התלמוד  את 
היה צריך תחילה לבטל את ההשגה הקודמת – תלמוד 

בבלי.
)ד"ה ביום השני תרפ"ה פ"ו. ד"ה  גם בתורה יש ב' מדריגות 

עמד וימודד ארץ תש"ה פמ"ט(: 

זו  בחינה  בעולם, שמצד  שנמשכה  כפי  התורה  א( 
היא עומדת במידה ושיעור.

ב( התורה כפי שהיא מצד-עצמה, בבחינת בלי גבול 
וסוף. כלשון האריז"ל )המובאת לעיל(: “כמו שהשי"ת 
לה  אין  תורתו  כך  סוף,  לו  אין 

סוף".
להם  ב"אין  האופנים  שני 
בשתי  אמורים  דלעיל  מנוחה" 

הבחינות שבתורה: 
א( בחינת התורה כפי שהיא 
הכי  למדרגה  גם   – בהגבלה 
עליונה בתורה מוכרחת שיהיה 
שלמטה  למדרגות  ערך  לה 
הכי  למדרגה  עד  ממנה, 

תחתונה. 
כפי  התורה  מבחינת  ב( 
סוף,  אין   - עצמה  מצד  שהיא 
מוכרח שיהיה גם אין ערוך בין 
שהיא  כיון  שבה,  המדריגות 
וראינה  צאינה  )ד"ה  וידוע  סוף.  אין 
שם. המשך תרס"ו שם( שכאשר הנדון 

בבחינת  היא  הכללית  מהותו 
המדרגה  שגם  הרי  גבול,  בלי 
‘בלתי  היא  שבו  העליונה 
שלמטה  המדרגה  לגבי  גבולית' 

ממנה.
על פי זה יובנו שינוי הגרסאות בין המסכתות:

מנוחה"  להם  ב"אין  הפירוש  קטן,  מועד  במסכת 
הוא העדר המנוחה כפשוטה, שתלמידי חכמים אינם 
מדרגה  תמיד  עולים  אלא  אחת,  במדרגה  עומדים 
לדרגה. ולכן אומר שם: “אין להם מנוחה אפילו לעולם 
הבא". שהחידוש הוא, שגם לאחר המיתה וההסתלקות 
השגה"  בהם  נתוסף  חדשות...  השגות  הם  “משיגים 
בעולם  אבל  ה"ד(.  פ"ח  תשובה  בהלכות  בצפע"נ  הרגוצובי  )לשון 

הזה פשוט הדבר שהם הולכים מחיל אל חיל, שעולים 
בהשגת התורה, דבר המתחייב גם על פי הלכה, שכל 
וראה  א((  )קמה,  סכ"ו  )אגה"ק  בתורה  לחדש  מחוייב  יהודי 
הלכות תלמוד-תורה לאדה"ז פ"ב ס"ב. וראה זח"א יב, 

ב: לאפשא לה כו'(.
11

על ידי עבודת האדם 
בפועל ממש כפירוש 
אדמו"ר הזקן, ועליה 

מדבר הבעש"ט, 
פועלים ייחודים 
עליונים למעלה 

שהנשמה נהנית מהם 
בעולם-הבא, כפירוש 

האריז"ל
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אבל במסכת ברכות הכוונה ב"אין להם מנוחה" היא 
“לא  ואומר:  מדגיש  ולכן  ערוך.  דאין  באופן  לעלייה 
של  באופן  עלייה  כי,  הבא".  בעולם  ולא  הזה  בעולם 
אין ערוך היא חידוש הן בעולם הזה והן בעולם הבא. 
במידה  היא  הזה  בעולם  שההגבלה  כיוון  ואדרבה: 
יתירה מזו שבעולם הבא, הרי שההתעלות של תלמידי 
חכמים באופן דאין ערוך בעולם הזה, הוא חידוש גדול 
שכתב  ממה  )וכמובן  הבא  שבעולם  מהעלייה  יותר 
“כמו  ברכות  במסכת  רז"ל  דברי  בביאור  האריז"ל 

שהשי"ת אין לו סוף כך תורתו 
אין לה סוף"(.

שלושה פירושים, 
שלוש דרכים

שם-טוב  הבעל  האריז"ל, 
ואדמו"ר הזקן מפרשים כל אחד 
“יֵצא  הפסוק  את  שונה  באופן 
עדי  ולעבודתו  לפעלו  אדם 
ערב". להלן נראה כיצד שלושת 
הפירושים משלימים זה את זה, 
ומתאימים לעניינו של כל אחד 

מבעלי המאמר.
פירוש האריז"ל:

רוצה  לפעלו,  אדם  “יצא 
במה  בתורה  לעסוק  לומר, 
כשיצא  כי  הזה,  בעולם  שפעל 
האדם מעולם הזה, יוצא תחלה 
לעסוק  לומר  רוצה  ‘לפעלו', 

הזה.  בעולם  שפעל  במה  בתורה 
ואחר-כך ‘לעבודתו' שהוא עובד שם וטורח עד ערב, 
כי  לערב,  הדומה  הזה  העולם  שיגמור  לומר,  רוצה 
ומלאה הארץ  מנוחה  להם  יהיה  לעתיד אחר התחיה 

דעה כל אחד לפי מדריגתו".
ובמילים פשוטות:

בשעה שמגיע הזמן של “יצא אדם" – הוא מסיים את 
משך חייו הקצוב ויוצא מעולם הזה, אז מתחיל עניין 
כל  עם  לפעול  ממשיך  הוא   – ולעבודתו"  ה"לפעלו 
בעניין  ובמיוחד  הזה,  בעולם  פעל  שעמהם  העניינים 

לימוד התורה.
זו נמשכת “עד ערב": כל זמן שעולם הזה,  תקופה 
בגלות,  הנוכחית,  במתכונתו  קיים  לערב,  הנמשל 
חידושים  ומחדש  ופועל  חיל  אל  מחיל  הולך  היהודי 

היהודי  עובר  הגאולה  בבוא  אך  בגן-עדן.  בתורה 
לעולם התחייה, שם זוכה במנוחה שלימה.

פירוש הבעל שם-טוב:
לה,  וייחודית  מסוימת  שליחות  יש  נשמה  לכל 
שבשבילה ירדה לעולם. זהו “יצא אדם לפעלו": יציאת 
 – “לפעלו"  והיא  למטה,  הנשמה  ירידת  היינו  האדם 
לפעול את שליחותו. “ולעבודתו עדי ערב" – על האדם 
לדעת שהוא מוכרח להשלים את קיום השליחות “עדי 

ערב" – כל ימי חלדו על פני האדמה.
פירוש אדמו"ר הזקן:

“יצא אדם לפעלו" –  יהודי 
עובד ה' המתחיל את עבודתו 
על- “לפעלו",   – עול  בקבלת 
עדי  “ולעבודתו  נעשה  ידי-זה 
מתברכת  עבודתו   – ערב" 
והיא  ומתיקות,  בעריבות 
גדולה  שמחה  לו  מביאה 
ותענוג )ד"ה ‘זה', ספר המאמרים אידיש 

ע' 200(.

 ,782 ע'  ח"ג  לקו"ש  )ראה  ידוע 
הנאמרים  פירושים  שכל  ועוד( 

יש להם שייכות  בפסוק אחד, 
כל  כאן:  גם  הוא  כן  לזה.  זה 
עניין  על  מדברים  הפירושים 
מהם  אחד  שכל  אלא  אחד, 
עוסק בפן אחר שבאותו עניין:

מדבר  האריז"ל  פירוש 
הבא,  בעולם  השכר  אודות 
בעולם  העבודה  ידי  על  שבא 
שם-טוב  הבעל  פירוש  הזה. 
מדבר אודות העבודה הנדרשת בעולם הזה שתמורתה 
ניתן השכר, ופירוש אדמו"ר הזקן בא לבאר איך עושים 

עבודה זו בפועל ממש.
מובן שג' פירושים אלו קשורים זה בזה, כי על ידי 
הזקן,  אדמו"ר  כפירוש  ממש  בפועל  האדם  עבודת 
עליונים  ייחודים  פועלים  הבעש"ט,  מדבר  ועליה 
כפירוש  בעולם-הבא,  מהם  נהנית  שהנשמה  למעלה 

האריז"ל.
של  המיוחדת  בשייכותם  ביאור  להוסיף  ויש 

הפירושים למי שאמרם. 
“הבעל  זה, שם(:  )ד"ה  ידוע פתגם האדמו"ר מוהריי"צ 
הפשוט  אפילו  יהודי,  כל  אשר  ביאר  שם-טוב 
שבפשוטים, יכול וצריך להיות עובד ה', ואדמו"ר הזקן 

תקופה זו נמשכת 
“עד ערב": כל 

זמן שעולם הזה, 
הנמשל לערב, קיים 
במתכונתו הנוכחית, 
בגלות, היהודי הולך 
מחיל אל חיל ופועל 
ומחדש חידושים 
בתורה בגן-עדן
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ביאר והורה את הדרך איך לעבוד את ה'".
המדבר  האריז"ל  שפירוש  לומר,  יש  זה  ועל-פי 
אודות השכר בעולם-הבא, מתואם עם דרכו הכללית, 
לבאר את ענין הייחודים הנפעלים בעולמות העליונים 

על-ידי עבודת התחתונים. 
כיצד  היא  החסידות  תורת  של  הסברתה  עיקר 
לעבוד את ה' בעולם, ובאופן פרטי דווקא. פירושו של 
הנשמה  שליחות  אודות  הכללית(  )חסידות  הבעש"ט 
בעולם הזה היא בהתאם לעניינו העיקרי, לבאר שכל 

יהודי יכול וצריך להיות עובד ה'. 
ואילו פירושו של אדה"ז )חסידות חב"ד(, שעל-ידי 
התחלת העבודה בקבלת עול נעשה עריבות ומתיקות 
)שהן אופן העבודה(, הוא בהתאם לעניינו להורות איך 

עובדים את ה' בפועל.
)לקוטי שיחות חלק י"ד עמוד 173 ואילך(

בטעם אמירת קדיש ביום 
היארצייט של צדיק

תשמ"ז  מנחם  תורת  בשלח,  ש"פ  משיחת  הוספה 
עמוד 439 ואילך.

גוף השיחה:
ונפעל  חוזר  בשנה,  שנה  מידי  ההילולא,  “וביום 
אותו הענין כבפעם הראשונה... ואדרבה – מידי שנה, 
עליה   – בעל ההילולא  ב)נשמת(  יתירה  עליה  נוספת 
 – ועל-ידי-זה   ,]28 הערה  לקמן  ]ראה  בערך  שלא 
ובפרט אצל  גם בכל הדור,  נעשית עליה שלא בערך 

כל ההולכים “בדרך ישרה אשר הורנו".
ויתירה מזו: “מה זרעו בחיים אף הוא בחיים", ע"י כך 
שזרעו הם בחיים – חיים בהתאם לחיי הצדיק, “חיים 

– ביאור  )אגה"ק  יראה ואהבה"  רוחניים שהם אמונה 
לסי' ז"ך( – נהיה “אף הוא בחיים" )שהרי “חיי הצדיק 
אינם חיים בשריים כ"א חיים רוחניים"(, והיינו דנוסף 
על זה שמקבלים את השפעת הצדיק ובאופן של עליה 
שלא בערך וכו' ובכל שנה ושנה ישנה תוספת – הנה 
“הוא בחיים" ממש, וגם בזה גופא – ישנה עליה שלא 

בערך משנה לשנה".

הערה 28:
הכוונות  )שער  האריז"ל  בכתבי  שכתוב  ממה  “כמובן 
ועוד.  ו ספ"א בהג"ה. סידור האריז"ל קודם עלינו  ענין הקדיש. פע"ח שער 

הובא בשיורי ברכה לשו"ע יו"ד סו"ס שעו( שאמירת הקדיש שייך 

בגן-עדן  למדריגה  ממדריגה  הנשמה  לעליות  גם-כן 
עצמו, ועל-פי-זה יש לומר אשר בסיום אמירת הקדיש 
די"א חודש מסתיים סדר עליות זה ומתחיל סדר חדש 
לאמירת  הטעם  וזהו  גופא.  בגן-עדן  הנשמה  בעליות 
קדיש ביום היארצייט בכל שנה – מפני עליית הנשמה 
לדרגה נעלית יותר, ודרגא שלא בערך נעלית יותר – 
בדוגמת העלייה )באלו השייכים לזה( בשנה ראשונה 

מגיהנום לגן-עדן.
בסופה.  )ברכות  חז"ל  שאמרו  שאף  מובן,  ועל-פי-זה 
שו"ע אדה"ז חאו"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ( “תלמידי חכמים אין להם 

מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר )תהלים 
פד, ח( ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון", היינו 

אין  אף-על-פי-כן  השנה,  ימי  כל  במשך  שמתעלים 
אומרים קדיש בכל יום ורק ביום היארצייט – כי בכל 
תחלת השנה העליה היא לעולם חדש )שלא בערך(, 
ימות  שאר  במשך  משא"כ  קדיש,  אמירת  הוא  וע"ז 

השנה הרי-זה עליות באותו עולם".
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש, פרשת בא

ו' בשבט
]סדר ההכנות ליום ההילולא והנהגות יום ההילולא 
שבט  מראש-חודש  הרבי  ממכתב  נעתקו   – עצמו 

תשי"א1. שאר המנהגים סומנו בכוכבית בתחילתם[:
לעלות  ישתדלו  היארצייט  שלפני  בשבת-קודש 
לתורה. אם אין מספר העליות מספיק – יקראו בתורה2 
בחדרים שונים3, אבל לא להוסיף על מספר הקרואים.

בריצוי   – הגדול שבחבורה  יהיה  ישתדלו שמפטיר 
רוב המניין – או על-פי הגורל.

אנקך.  לא  ונקה   - גו'  דבר  אשר  מפטירין:הדבר 
חומשים  בכמה  מודפס  בהפטרה  יג-כא(  מו,  )ירמיה 
“ֶקֶרן ִמָצפֹון ָּבא-ָבא", וזו טעות, אלא צריך לומר “ֶקֶרץ 

ִמָצפֹון ָּבא-ָבא", כמו שכתוב בנביא )ירמיה מו,כ.(
והתוועדות בשבת  ‘קידוש'  * הוראת הרבי, לערוך 

זו4.

1( אג"ק ח"ד עמ' קמב, ספר-המנהגים עמ' 95, ובכ"מ.
המובא  ראה  )יב,לא(,  צאו"  "קומו  תיבת  לקריאת  בקשר   )2
ב'התקשרות' גיליון שמא בלוח השבוע הע' 9 סיפור הרה"ח ר' יוחנן 
כ"ק  כשעלה  דחג-הפסח  בא'  בתורה  זאת  שכשקרא  ע"ה,  גורדון 
אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לשלישי, קרא עמו תיבה זו בטעם ‘יתיב'. ואולי 
יש כאן סיבה מיוחדת, שלא ע"פ המסורה, כגון להדגיש את החיפזון 

שבתיבה זו )ראה תורה-שלימה כאן אות תקמ"ב(.
קצות- התורה,  קריאת  שמעו  לא  מתוכם  שישה  לפחות  כאשר   )3

בין  כנפוץ  שחרית,  תפילת  לפני  אף  ואפשר  סי"ד.  כה  סי'  השולחן 
אנ"ש ובבית חיינו )עיין אג"ק ח"ג עמ' ד, שלא חייב להיות קשר בין 
קלה  סי'  תשובות  בפסקי  המובא  וע"ע  התורה.  לקריאת  התפילה 

סק"ג. ‘התפלה כהלכתה' פט"ז ס"ה ובהערות(.
מי שמאזין לקריאת התורה במניין אחד ובדעתו להיות אחד מששת 
לצאת ידי חובתו בקריאה זו  שלא  השומעים בקריאה נוספת, יכוון 

)אך כמובן צריכים להיות שישה שכן מתכוונים לצאת בה(.
הנשמה  כבר  נשארת  ההילולא  שלפני  בש"ק  הנשמה  בעליית   )4
שאר  כבכל  למקומה  חוזרת  )ואינה  הש"ק  דיום  העלייה  בדרגת 
ויש להוסיף, שהשייכות  דיום ההילולא.  השבתות( עד בוא העלייה 
דיום הש"ק שלפני יום ההילולא ליום ההילולא היא בהדגשה יתירה 
ר"ד   – בא  פרשת  הש"ק  ביום  היתה  עצמה  שההסתלקות  בנדו"ד 
התוועדויות'   – ‘תורת-מנחם  ה'תשי"ב,  שבט  ו'  בא,  ש"פ  משיחת 

יום רביעי
י' בשבט

יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זי"ע:

מנהגי יום ההילולא
להדליק ]ביום שלישי לפנות ערב, בכל בית, תיכף 
אחר )התחלת( השקיעה5[ נר שידלק כל המעת-לעת6. 

אם אפשר בקל – נר של שעווה7.
בשעת התפילה ידלקו חמישה נרות8.

ביום  התיבה  לפני  שיתפלל  מי  וירימו  יבחרו 
 – שני  ערבית,  אחד  שיתפלל  לחלק  ונכון  היארצייט, 
יותר  – מנחה, כדי לזכות בזה מספר  שחרית, שלישי 

גדול של אנ"ש.
אומרים   – נשיאינו  רבותינו  של  ההילולא  בימי   *

תחנון9.

תשי"ב ח"א עמ' 286.
ובנטעי- פרטי.  ליארצייט  בקשר   79 עמ'  ספר-המנהגים  ע"פ   )5
חב"ד  שמנהג  בטעות  כתב  ס"א  פע"ה  ח"ב  אבילות  הל'  גבריאל 

להדליק לפני השקיעה.
צאת- עד  הקודמת(  שבהערה  המנהגים  בס'  )כמפורש  הכוונה   )6
ואם  שוב,  אותו  מדליקים   - אז  עד  כבה  )אם  למחרת  הכוכבים 

התקלקל – מדליקים נר אחר(.
הנ"ל(.  )מהמכתב  עפר"  שוכני  ורננו  “הקיצו  ראשי-תיבות:   )7
למעשה, נר של שעוות-דבורים טהורה אינו דולק יפה )מוציא גאזים 
לאוויר(,  פתוחה  שכולה  באבוקת-הבדלה  מלבד  מהר,  וכבה  רבים 
ונרות ה'שעווה' המצויים בשוק מעורבים באחוז גבוה של סטיארין. 
)וכנראה  כראוי  המנהג  לקיום  שעווה  הרוב  שיהיה  די  ולכאורה 
המציאות בזה אינה דומה להמבואר בשו"ע אדה"ז סי' רסד ס"ז-ח(.

אדמו"ר  כ"ק  )משיחת  יחידה  חיה,  נשמה,  רוח,  נפש,  כנגד:   )8
מהוריי"צ נ"ע( – ספר-המנהגים עמ' 79. וראה ‘רשימות' חוברת קפג 

עמ' 16, אופן מנהג זה בעבר.
ספר-  – תחנון  בו  אומרים  שאין  יום  הוא  בלאו-הכי  אם  מלבד   )9
שהובאה  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  זו   .16 עמ'  המנהגים 
ונתבארה בשיחת כ' מנחם-אב ה'שי"ת )התוועדויות ח"א עמ' 172(, 
ולפעול.  לבקש  טוב  היותר  הזמן  שזהו  בשמו  הטעם  נמסר  ושם 
וביאר הרבי, שחסידי פולין אין אומרים תחנון, מפני שהעלייה שביום 
היארצייט אצל הצדיק ש'באמונתו יחיה' )ח' בפתח, י' שנייה בסגול( 

לוח השבוע
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אחר התפילה )בבוקר – אחר אמירת תהילים( ילמוד 
)יסיים10 בקול11( המתפלל לפני התיבה פרק כ"ד דכלים 
“ר' חנניא  ז' דמקוואות. אחר-כך יאמר המשנה:  ופרק 
בן עקשיא כו' ויאדיר". בלחש – איזה שורות בתניא12, 

קדיש דרבנן.
דיום  מהמאמר  חלק  יחזור   – ערבית  תפילת  אחר 
עד13(  בקונטרס  נדפס  לגני,  באתי  )ד"ה  ההסתלקות 
בעל-פה. ואם אין מי שיחזור בעל-פה, ילמדוהו בפנים. 

וכן אחר תפילת הבוקר. ולסיימו אחר תפילת מנחה.
פרק  גם  ללמוד  וכמה  כמה  אצל  המנהג  נקבע   *
והמאמרים  תש"י  לגני"  “באתי  )של  הפרקים  מעשרים 
את  וכן  שנה,  אחר  שנה  הסדר  לפי  לו(  שבהמשך 
שנשלמו  לאחרי  זה.  פרק  על  הרבי  שאמר  המאמרים 
עשרים שנה )בשנים: תש"ל ותש"נ(, התחילו שוב ללמוד 
והמאמרים  אחד  פרק  שנה  בכל  אלו,  פרקים  עשרים 
השייכים לו. בשנה זו, במחזור הרביעי –  לומדים פרק 

י' מההמשך והמאמרים: "באתי לגני" תש"כ ותש"מ.
לעצמו[  אחד  כל  ]ילמד   – התפילה  קודם  בבוקר 
פרק תניא14, וכן לאחר ]סיום המאמר שאחרי[ תפילת 

מהם  שתובעים  חב"ד  חסידי  אבל  מקושריו,  כל  אצל  עלייה  פועלת 
פנימיות ועבודה דווקא, רוצים להעלות גם את הגוף ולטהרו, ולכן גם 
ובשיחות-  .9 ‘רשימות' חוברת סט עמ'  גם  וראה  אז אומרים תחנון. 

קודש: ש"פ עקב תשי"ג ס"ד )‘תורת מנחם – התוועדויות' ח"ט, תשי"ג 
ח"ג עמ' 115(. שמח"ת תשט"ז ס"ג )שם חט"ו, תשט"ז ח"א עמ' 129(. 
ויחי תש"ל ס"ה.  ניסן תשכ"ב ס"א. ש"פ אחרי תשכ"ז ס"ב. ש"פ  י"א 

וש"נ עוד.
אחרי  הפרקים  לסיים  הוא  “הדיוק   :77 עמ'  בספר-המנהגים   )10
רבים  לפני-כן.  גם  הסיום  עד  ללומדם  שאפשר  דהיינו  התפילה", 
אם  לברר  ויש  וכיו"ב.  הש"ץ  חזרת  לפני  ללומדם  רגילים  מהאבלים 
שייך בזה המבואר בשיחת שבת בראשית תש"ל, שאין ראוי להוסיף 
מאומה בתוך התפילה, ושלכן גם אמירת שיעור תהילים היא בדווקא 

אחרי “אך צדיקים".
11( ספר-המנהגים עמ' 6.

12( י"א שהרבי נהג לומר )בשנות האבלות עכ"פ( את התיבות: “ונפש 
השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש" – ‘מנהגי מלך' ס"ע 

.32
13( ספר-המאמרים תש"י עמ' 111.

אג"ק  וראה  הביאור.  ללא  ז"ך,  סי'  אגה"ק  ללמוד  אנ"ש  בין  נפוץ   )14
דבעל ההילולא ח"א עמ' שצ, שהורה ללמוד ‘פרק כ"ז' ביום ההילולא 
וקודם  קודם התפילה,  – בשחרית  הביאור  ערבית, את  ניסן אחר  ב' 

מנחה אגה"ק ‘פרק כ"ג'.
דרבותינו  היארצייט-הילולא  בימי  ללמוד  מקדם  כך  נהגו  כנראה 
נשיאינו פרק זה, במסגרת המנהג – ש"כדאי לפרסם ולחזק" – ללמוד 
‘התוועדויות'  ראה  אחר,  באופן  או  הסדר  ע"פ  תניא  פרק  יום  בכל 
הרבי,  הורה   75 בעמ'  ובכ"מ.   ,75 ועמ'  )מוגה(   68 עמ'  ח"ג  תשמ"ט 
ששיעור זה צ"ל לפני התחלת התפילה ממש, היינו גם לפני אמירת 
“הריני מקבל", כלומר שתחילה למדו פרק תניא, ורק אח"כ פתחו את 

מנחה15.
תרומה  אחד  כל  ירים   – התפילה  קודם  בבוקר 
להעניינים השייכים לנשיאנו, בעד עצמו ובעד כל אחד 

מבני ביתו שיחיו, וכן קודם תפילת מנחה.
* נתינת הצדקה )בקשר עם י' שבט וכיו"ב( – שייכת 
דבר  להן  טעמים(  כמה  )מצד  ואדרבה  לנשים,  גם 

הצדקה שייך יותר16.
לאחר תפילת הבוקר וחזרת הדא"ח – יקרא כל אחד 
אלו  אבנט(.  בחגירת  כמובן   – )הנשואים  פדיון-נפש17 
שזכו להיכנס ליחידות, או על-כל-פנים לראות את פני 
כ"ק אדמו"ר – יצייר לעצמו, בעת קריאת הפ"נ, כאילו 
מאמר,  דפי  בין  אחר-כך  הפ"נ  להניח  לפניו.  עומד 
קונטרס וכו' שלו. ולשלחו )אם באפשרי – בו ביום( על 

מנת לקראותו על הציון שלו18.
של  המשניות  פרקי  ללמוד   – לעת  המעת  במשך 

אותיות השם19.
במשך המעת לעת – לעשות התוועדות20.

מהנכון  בהילולא,  הקשורה  התוועדות  שזו  ]מכיוון 
לפתוח בדבר תורה של בעל ההילולא21[.

לקבוע שעה במשך ה'מעת-לעת' – לבאר לבני ביתו 
בה  עבד  ועבודתו אשר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אודות  שי' 

כל ימי חייו.
לזה(  הראויים  )אלו  לבקר   – ה'מעת-לעת'  במשך 
לחזור  בעיר,  אשר  ובבתי-המדרשות  בבתי-הכנסיות 

ה'סידור'.
15( כנ"ל – הביאור לאגה"ק האמורה.

16( ספר-המנהגים עמ' 85, עיי"ש בהערה. וכן בקשר לטף, ע"פ הוראת 
וכן בשאר  בכיו"ב,  גם אותם  ובפרט בשנים האחרונות, לשתף  הרבי, 

ההנהגות, שגם נשים וטף שייכים בקיומם.
17( כמה מנהגים בקשר לכתיבת פ"נ, נקבצו ב'התקשרות' לג' תמוז, 

גיליון תשכ"ח.
18( מס' הפקס באוהל: 1-718-723-4444

19( כדי להקל על הציבור, מוצעים בזה פרקים קלים-יחסית:
 – י  פ"ב;  חלה   – ף  פ"ב;  תענית   – ס  פ"ב;  דמאי   – ו  פ"ח;  יומא   – י 
ביכורים פ"א )אפשר גם לחזור על יומא פ"ח – אג"ק כרך יז, עמ' רעא(; 

צ – פרה פ"ט; ח – שבת פכ"ב; ק – נדרים פ"ח.
20( אצל הרבי היה הסדר בהתוועדות: קודם מאמר חסידות, ואחר-כך 

סיום מסכת )ראה שיחת מוצש"ק י' בשבט תש"ל ס"ז(.
מאמר  לומר  הרבי  נהג  שנה,  בכל  בשבט  י'  של  ההתוועדות  בעת 
אחד  פרק  לבאר  הרבי  נהג  שנה  בכל  לגני'.  ‘באתי  בפסוק  המתחיל 
בהמשך ההילולא לפי הסדר. תשי"א-תש"ל. תשל"א-תש"נ וכו'. הרבי 
אחד  כל  של  מתורתו  ביאורים  בצירוף  בפרטיות,  הפרק  את  ביאר 
מרבותינו נשיאינו, מהבעש"ט ואילך )ראה ‘כפר חב"ד' גיליון 795 עמ' 

.)24
21( שיחת כ' מנ"א תשל"א בתחילתה.
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שם מימרא או פתגם מתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ... 
לבאר אודות אהבת כל ישראל שלו, להודיע ולהסביר 
עם  חומש  לימוד  תהילים,  אמירת  על-דבר  תקנתו 
פירש"י – ובמקומות המתאימים – גם על-דבר לימוד 

התניא כפי שחלקו לימות השנה.
 – אם באפשרי, לעשות כל הנ"ל מתוך התוועדות.

במשך המעת לעת – לבקר )המוכשרים לזה( במקום 
כינוסי הנוער החרדי – ולהשתדל, ככל האפשרי בדרכי 
שלום, גם במקום כינוסי הנוער שלעת עתה עדיין אינו 
להם  נודעת  יתירה  שחיבה  איך  להם  ולבאר   – חרדי 
אשר  את  להם  לבאר  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  מאת  תמיד 
בהם, אשר  בטח  אשר  והביטחון  והתקווה  מהם  תבע 
סוף סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת היהדות והפצת 
התורה בכל המרץ החום והחיות שהם מסגולת הנוער.
מובן אשר, אם זהו מתאים לתנאי המקום, ימשיכו 
בכל הנ"ל בימים אשר אחרי היארצייט, ובפרט ביום 

השבת-קודש שלאחריו.
לעשות  הרבי  נהג  בשבט,  די'  ההתוועדות  בעת   *

מגבית בעד ‘קרן תורה'22.

הליכה ל'אוהל'
* “שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר ... שקודם ההליכה 

על ציון ואוהל – נוהגין שאין אוכלין, אבל שותים"23.

שם  פירסום  )ללא  לסייע   – עניינה   .96 עמ'  ספר-המנהגים   )22
ללא  תורה  ללימוד  שנים  כמה  המשקיעים  לבחורים  המנדבים( 
י'  ייסוד הקרן, שיחת  חשבונות אודות פרנסה )דברי הרבי במעמד 
בשבט תשט"ו ס"ל-לא, התוועדויות )יג( תשט"ו ח"ב עמ' 247 ואילך(.
23( ספר-המנהגים שם, וש"נ. אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ו עמ' רפב. 
והכוונה לא רק להקפיד שלא לאכול בגלל האמור בזוהר שאין ללכת 
לפני  שאכל  התמימים  לאחד  הרבי  אמר  ]ופ"א  תענית  ללא  שמה 
ל'שיחות  יומן תש"י, נספח   – דיר"  “א רחמנות אויף  שהלך לאוהל: 
תחילה  לשתות  גם להקפיד  226[, אלא  קודש – תש"י' החדש עמ' 
)וכן הקפיד הרבי(, כדי שלא להיות בכלל “מרעיב עצמו ולן בבית-

הקברות" )ראה גם בגשר-החיים ח"א ס"ע שז, ובנטעי-גבריאל הל' 
אבילות ח"ב עמ' תרכ"ג. בנטעי-גבריאל שם כתב, שלכן נמנע הרבי 
מלבקר באוהל ביום התענית(. וע"ע דיון בזה ב'התקשרות' גיליון תיב 
עמ' 19. ולהעיר עוד מסיפורו של חבר המזכירות הרה"ח ר' בנימין 
הנסיעה  לפני  שוקולד  פיסת  אוכל  הרבי  היה  שלפעמים  ז"ל  קליין 
לאוהל. כן להעיר מיומנו האישי של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מביקורו 
 ,)255 ועמ'   252 )‘מסע הרבי בארה"ק' עמ'  בארה"ק בשנת תרפ"ט 
וכו'  שביום ה' מנ"א אכלו מזונות בשכם ואח"כ נסעו לציוני האר"י 
לקבר  נסעו  ואח"כ  סעודה,  היתה   12 בשעה  מנ"א  ז'  וביום  בצפת, 
שביקשו  עד  אז,  קשה  היה  הרבי  של  בריאותו  מצב  ואם-כי  רחל. 

]כמה מהנהגות הרבי ב'אוהל', וכן הנחיות לכוהנים 
גיליון  סוף  ב'התקשרות',  נדפסו  שם,  המבקרים 

תרע"ג[.

יום חמישי
י"א בשבט

שלבים  כמה  ישנם  גופא,  דורנו  נשיא  של  “בדורו 
ותקופות, ובכללות – שלושה שלבים: )א( יום העשירי 
– סיום התקופה  )יו"ד שבט ת"ש(  לחודש אחד-עשר 
של עבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בחיים חיותו 

בעלמא דין. 
אחד- לחודש  אחד-עשר  יום   – למחרתו  היום  )ב( 
ההסתלקות(,  לאחרי  הראשון  השלם  )היום  עשר 
ובמיוחד בשנת עשתי-עשר )תשי"א(24 – כאשר החלה 
המשך וחידוש של תקופה חדשה ו"נתלו המאורות"25 
)או הדור התשיעי  של הדור השביעי מאדמו"ר הזקן 

מהבעל-שם-טוב(. 
)ג( התקופה שלאחר הסתלקות בתו של כ"ק מו"ח 
לחודש  כ"ב  ביום  חיה-מושקא[  ]הרבנית  אדמו"ר 

אחד-עשר )כ"ב שבט תשמ"ח(26.

יום שישי
י"ב בשבט

ב'שבת  בשבת":  יאכל   – שבת  בערב  שטרח  “מי 
שירה' נוהגים לאכול “שווַארצע קַאשע" ]דייסה ממין 

קטניות הנקרא כיום ‘כוסמת'[27.

ממנו לבל יתענה בת"ב )שם עמ' 256(, הרי לכאורה השתתפו בזה 
לז,  ליקוט  ח"ד  בליקוטי-דיבורים  ומאידך  וצ"ע.  אותו.  המלווים  גם 
ברשימת המאסר עמ' 1354, מספר אדמו"ר מהוריי"צ שהלך ל'אוהל' 
בעודו בתענית ממש. ואולי היו כל אלה מצבים מיוחדים, וע"ע. וכן 
ביום  שנוסעים  משפחותיהם(  )ובני  והכלות  החתנים  אודות  צ"ע 

החתונה )שמתענים בו( לאוהל.
24( “ראה ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 255 הערה 99".

25( “ראה לעיל ]ספר-השיחות תשנ"ב[ ח"א עמ' 293-5".
26( כל הקטע )תרגום מאידיש( מספר-השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' 348 

)כולל שתי ההערות הקודמות(.
27( ספר-המנהגים עמ' 72 )נדפס בטעות תחת הכותרת ‘טבת', וצ"ל 

כמובן ‘שבט'(.



הרבי נוכח לראשונה בחזרת 
מאמר מכ"ק אדמו"ר הריי"צ

מכ"ק  הרבי  הראשון ששמע  המאמר 
אדמו"ר מוהריי"צ היה בשבת פ' בא, 
המתחיל  הדיבור  תרפ"ג.  שבט,  יו"ד 
והוא  הזה"  היום  בעצם  "ויהי  היה 
לגני  "באתי  ד"ה  למאמר  היסוד 

ה'שי"ת"! 
 )ימי מלך ח"א ע' 163, מפי השמועה.
ספר המאמרים תרפ"ג ע' קסח(

 כ"ק אדמו"ר מקבל על עצמו
את הנשיאות באופן רשמי

כ"ק אדמו"ר מקבל הנשיאות )באופן רשמי(; אומר מאמר הראשון 
"באתי לגני" בעת ההתוועדות במוצאי יו"ד שבט )ליל י"א( בשעה  

בלילה.
)לנשיאי  השביעי  דור  של  ותפקידו  מהותו  את  מסביר  במאמר 
כ"ק  של  פסוק(  אותו  )על  המאמר  את  מבאר  המאמר  חב"ד(. 
י' שבט תש"י  אדמו"ר מוהריי"צ, שיצא לאור בקונטרס לקראת 
)הכולל עשרים פרקים(. ומני אז בכל שנה ביום ההילולא י' שבט, 
ביאר הרבי פרק אחד מתוך מאמר "באתי לגני", ולאחר עשרים 
שנה החל מחדש. המאמרים קובצו ב'ספר המאמרים באתי לגני'. 
)הקדמת היום יום בשלשלת היחס. תורת מנחם – התוועדויות ח"ב ע' 192. וע' 212. ימי חב"ד ע' 113(

 יום הסתלקות הרבנית רבקה,
אשת כ"ק אדמו"ר מהר"ש

בגיל  מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  אשת  רבקה,  הרבנית  של  פטירתה  יום 
שמונים ואחת, כאור הבוקר ביום הששי לפ' בשלח. לפני פטירתה קראה 
בליובאוויטש  כבוד  מנוחתה  שמונה-עשרה.  והתפללה  שמע  קריאת 

צמוד ל"אוהל" של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק וכ"ק אדמו"ר המהר"ש. 
)ימי חב"ד ע' 109(

בנה כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב לא היה בליובאוויטש בעת הסתלקותה, 
הוא שהה באותו זמן בצרפת. נכדה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ טיפל בכל 

עניני הקבורה. 
)רשימת דברים )חיטריק( ח"א ע' שכב(

טרוד  שהינו  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  על  אז  ראו  אמר:  אדמו"ר  כ"ק 
ביותר, שלא בערך לאחריות שהוטלה עליו בטיפול בכל עניני הקבורה, 
וביארו חסידים, שטירדה זו קשורה לעובדה שביום זה, כעבור שנים, 

היתה גם הסתלקותו שלו. 
)שיחות קודש תשכ"ז ח"א ע' 291(

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ נ"ע והתחלת נשיאותו 

של כ"ק אדמו"ר 

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, 
בגיל שבעים, בשבת קודש פ' ֹּבא, כרבע 
ומנוחתו  בבוקר,  שמונה  לפני  שעה 

כבוד באוהל בניו יורק.
)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' שסב(

יום התחלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר.

הנשיאות  "עטרת  נכתב:  יום'  ב'היום   
הוטלה עליו מיד לאחר הסתלקות כ"ק 
אדמו"ר מוהריי"צ; מנחם את החסידים 
ומחזקם ללכת בדרך שהורה להם כ"ק 

אדמו"ר מוהריי"צ". 

תשי"אתרפ"ג

תש"יתרע"ד

עת לדעת

י' 
שבט

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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"יו"ד שבט הגדול"

כ"ק  דברי   מועברים  הראשונה  בפעם 
שבט(  יו"ד  ערב  )בהתוועדות  אדמו"ר 

בשידור חי לכל רחבי העולם. 

שבט  "יו"ד  בשם  מכונה  תש"ל  שבט  יו"ד 
לקבלת  הספר-תורה  סיום  בשל  הגדול", 
שבט[  ט'  אירוע  ]ראה  צדקנו  משיח  פני 
בין  אז  ששררה  הגדולה  וההתרגשות 

החסידים.  
)בסוד שיח ע' 84(

כ"ק אדמו"ר שולח את קבוצת השלוחים 
הראשונה לארץ הקודש

של  הראשונה  הקבוצה  את  שלח  אדמו"ר  כ"ק 
 - ובחורים  אברכים   - הקודש  לארץ  שלוחים 
לירושלים עיה"ק ולצפת עיה"ק. לפני צאתם העניק 
"לקוטי  החדש  הספר  את  מהם  אחד  לכל  הרבי 
שיחות חלק י"א" )שעותקיו הובאו בדחיפות מבית 
הדפוס, בטרם הספיקו לכורכם(. לנשות השלוחים 

נתן סידור תהילת ה'. 
 )ראה באריכות בספרים: "סיפורה של שליחות".
"השליחות לארץ הקודש"(

יסוד ארגון את"ה

כ"ק אדמו"ר מייסד בפועל את הארגון "איגוד תלמידי 
הישיבות" )את"ה(.

מטרתו של הארגון, היא לממש את דרישת רבותינו 
"נרות  להיות  ה'תמימים'  התלמידים  אל  נשיאינו 
אותם,  הסובבים  על  אף  ולדאוג  להשפיע   – להאיר" 
וזאת על ידי הקמת איגוד מסודר שימריץ פעילויות 

של עשייה עם הזולת. 

בין  הן  א(  לשנים:  מתחלקת  האיגוד  חברי  עבודת 
הישיבה  תלמידי  על  לפעול  עצמם,  האיגוד  חברי 
המעשים  לתיקון  בהשפעה  בלימוד,  בסיוע  עצמה 
והמדות וכו'. ב( והן בהשפעה על ה"חוצה" - יהודים 
וקיום  יראת-שמים  בחיזוק  לקרבם,  שיש  אחרים 

המצות המעשיות.

 כ"ק אדמו"ר מציע להנהיג
'רגע של שתיקה' בבתי הספר 

העממיים

של  "רגע  על  להכריז  מציע  אדמו"ר  כ"ק 
ואוזן  רואה  ש"עין  בכך  התבוננות   – שתיקה" 
שומעת" – ומבקש להנהיג זאת בכל בתי הספר 
בארה"ב בתחילת הלימודים. בהמשך לזה מציע 
לגדולי  "עצומה"  על  יחתמו  שהילדים  הרבי 
למנהיגי  )ועד"ז  האמריקנית  האומה  ומנהיגי 

שאר האומות( אודות גודל הנחיצות שבזה. 
 )הקדמת היום יום בשלשלת היחס.
תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ג ח"ב ע' 900. שם ח"ג ע' 1298(

תשל"ותש"ל

תשמ"גתשי"ב

י' 
שבט

י"א 
שבט
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תשנ"ב / יומן מבית חיינו

"שובה, שובה ה' עד מתי?"
ניגון זה התחבב מאוד על אנ״ש והתמימים, בפרט לאור תגובות 

 העידוד המיוחדות של הרבי להם זוכים בעת שירת ניגון זה.
גם הפעם עודד הרבי כמה פעמים בעת ששרו את הניגון.

לפני הצהריים נודע 
שהרבי יחלק הערב 

קונטרס! תכונה 
מיוחדת ניכרה בקהל 

לקראת האירוע, 
הן בקרב האורחים 

הרבים שהגיעו, בהם 
שלוחים רבים ותלמידי 

התמימים שהגיעו 
מרחבי העולם, והן 

בקרב המקומיים

יום שני, ח' שבט

בשחרית לאחר קריה״ת, נגע הרבי בפרוכת ונישק. למקוה 
נסע הרבי ב-13:35. ב-14:45 יצא לאהל וחילק לפני-כן 

מטבעות לצדקה למזכירים שי' ועוד.
מספר  דקות  וכעבור  ל-770,  הרבי  חזר  לערך  ב-18:15 
בעלותו  ומעריב.  מנחה  לתפילות  למטה  לזאל  נכנס 
לבימת התפילה עודד אך לא הסתובב. בצאתו עודד את 

השירה 'עס קומט שוין די גאולה'.
המאמר  היום  לאור  יצא  היום 
ליו״ד שבט. הפתח דבר נושא את 

התאריך ״מוצש״ק פ' בא״.

'יום  ערב   - שבט  ט'  שלישי,  יום 
הבהיר' יו"ד שבט

לפני  הרבי  נכנס  לתפילת שחרית 
את  לעודד  הסתובב  עשר,  השעה 
השירה. כן עודד את השירה בעת 

צאתו מהתפילה.
לפני הצהריים נודע שהרבי יחלק 
מיוחדת  תכונה  קונטרס!  הערב 
הן  האירוע,  לקראת  בקהל  ניכרה 
שהגיעו,  הרבים  האורחים  בקרב 
ותלמידי  רבים  שלוחים  בהם 
התמימים שהגיעו מרחבי העולם, 

והן בקרב המקומיים.
מחדרו  הרבי  יצא  מנחה  לתפילת 
לחתן,  הסידור  את  נתן  ב-15:35, 
הילדים  לכל  מטבעות  וחילק 

וההורים שי'. כשיצא מגן-עדן התחתון המשיך לחלק לכל 
אלו שעמדו שם.

למטה עודד הרבי את השירה. הקהל גדול בלי עין-הרע, 
ואווירת יו״ד שבט כבר נרגשת בחלל האויר.

א'  דולר  וחילק  דולרים,  לחלוקת  סימן  התפילה  בסיום 

לכאו״א. לכמה וכמה חייך. לכמה שאמרו להרבי על דבר 
יום הולדתם, איחל ״שנת הצלחה״. בעת השירה, כשניגנו 
״שובה ה'״, עודד הרבי פעם א' בב' ידיו הק' יחדיו! בסיום 
כדי  ויצא תוך  סידורו,  הניח שני שטרות בתוך  החלוקה 
לשעה  הוכרז  מעריב  תפילת  על  השירה.  את  שמעודד 

.19:00
וגדוש  מלא  היה   770 בזמנה.  התקיימה  מעריב  תפילת 
מפה לפה. הרבי נכנס לזאל בשעה 19:00, נגע בפרוכת, 
שהוכן  התפילה  עמוד  ליד  ונעמד 
במיוחד. כעבור שניות מספר פתח 

בקול ב״והוא רחום״.
אמר  שמו״ע,  שלפני  הקדיש  את 
מתוך דף הקדיש. בסיום התפילה 
פנה הרבי וניגש לשולחן החלוקה, 
שם שאל את הריל״ג אודות אברך 
א' באם נמצא. טרם התחיל לחלק, 
פתח בדברים קצרים, שתוכנם הוא 
שנמצאים ביום שלישי שהוכפל בו 
בו  הרביעי  ליום  ונכנסים  טוב,  כי 
לצדקה  והנתינה  המאורות,  נתלו 
יותר את הגאולה, שבה  תזרז עוד 
יהיו ״שני המאורות הגדולים״. מיד 

אח״כ החל בחלוקת הקונטרס.
הקונטרס נקרא ״קונטרס מאמרים 
וכולל שלושה מאמרים   - תרפ״ב״ 
שנמצאו  תרפ״ב  שנת  מראשית 
לאחרונה בכתב-יד. למאמרים נלוו 
בתחילתו  מקומות.  ומראי  הערות 
תמונת כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע. 
כ״ק  ותולדות  מעתיק,  יד  מכתב  פאקסימיליות  בסופו 

אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע.
הקונטרס נתון בתוך נרתיק פלסטיק יחד עם שני שטרות 
של דולר לצדקה. צבעו אדום והוא מכיל כ-50 עמודים. 

ה'פתח דבר' נושא את התאריך ״מוצש״ק פ' בא״.
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השיחה נסבה במעלת יום 
ובהמשכה  עשר,  האחד 
ניכרת  בהתרגשות  דיבר 
אודות  עינים  ובעצימת 
בסיומה  הארץ.  שלימות 
חילק שטר א' לכל אחד 
ואחת, ולהרבה קרא שוב 
נוסף.  דולר  להם  ונתן 
הרבי  חייך  מהם  לכמה 

מאוד

בעת החלוקה ענה על בקשות ברכה של אחדים: 'אמן', 
'הצלחה רבה', 'ברכה והצלחה', 'רפו״ש' וכיו״ב.

בתוך  קונטרסים  שלושה  הרבי  הניח  החלוקה  בסיום 
סידורו, המתין וחילק למאחרים שעוד לא קיבלו, אחר 
תוך  הזאל  את  ויצא  כרגיל(,  בקצה  )לא  בפרוכת  נגע 
כדי עידוד השירה בעוז. בדרך נעצר לחלק לעוד, וכן 
המתין שירימו דף קודש מהרצפה. כשעבר ליד הצלמים 
סימן לעברם - בשאלה האם קיבלו, ועלה לחדרו. לפני 

שנכנס לגן-עדן התחתון שוב עודד את השירה.
החלוקה הסתיימה ב-22:30, לאחר יותר משלוש שעות 

של חלוקה, בהם חילק הרבי כ-7,000 קונטרסים )!(.
שני  חזרו  לאחר-מכן  מיד 
תמימים ברבים את ב' ה'אותיות' 

הראשונות
יום רביעי, יו"ד שבט

אדמו"ר  כ"ק  לנשיאות  שנה  מ"ב 
שליט"א

שחרית  לתפילת  נכנס  הרבי 
העמוד.  ליד  ונעמד  ב-10:10, 
את הקדיש דרבנן אמר מתוך דף 
הסידור.  בתוך  הנמצא  הקדיש 
לפני שפסע ל״עושה שלום״ סגר 

את הסידור.
בתפילה  המיוחדים  מהפרטים 
זו: אמר את כל ״ישתבח״ בקול. 
בקריאת שמע אחז את הציציות 
גם  וכך  כרגיל,  שלא  ימינו  ביד 
״שמע  באמירת  עיניו  על  הניחן 

ישראל״.
בשיעור תהלים שאחר התפילה, 

התחיל וסיים בקול כל פרק. את הפסוק ״פדה בשלום 
נפשי גו'״ אמר בקול. לפני שהתחיל בשיעור היומי היה 
נראה שאמר בעל-פה את פרק כ' )כיון שהיה חתן לא 

אמרו תחנון(.
בשעה 13:55 יצא הרבי למקוה )לבוש במעיל(. לאהל 
מטבעות  נתן  לפני-כן  המעיל(.  )עם  ב-15:30  נסע 
למזכירים שי', ואחר-כך גם סימן לצלמי הוידאו שהיו 

שם לבוא לקבל. אחר סימן בידו לשלום ונכנס לרכב.
ב-18:30 לערך חזר הרבי מהאהל. כעבור דקות מספר 
נכנס לתפילת מנחה - לפני ה'עמוד'. בטרם התחיל את 
כו'  מ״מחט״  והתחיל  המשניות  דף  את  פתח  התפילה 
ואמר  הסידור  את  פתח  אחר-כך  דרבנן.  קדיש  ואמר 

בקול ״אשרי״.

בקדושה, לפני ״ובדברי קודשיך״ הפסיק לרגע.
הרגיל,  למקומו  לבימתו,  הרבי  עלה  התפילה  בסיום 

והחלה תפילת ערבית.
וירד  דולרים,  לחלוקת  הרבי  סימן  התפילה  אחר 
במדרגות הבימה לעבר מקום החלוקה. למטה המתין 
השר משה קצב, שכבר נכח מעת תפילת מנחה, יחד עם 
צוות עוזריו. בהגיע הרבי אל השולחן הציג הרב לייבל 
גרונר את השר קצב באמרו שהוא שר התחבורה. הנ״ל 
הגיש את ידו באמירת 'שלום עליך כבוד הרבי', הרבי 
כשידיהם  דקות!  כ-15  בת  בשיחה  עמו  ופתח  לחצה 

לחוצות עד סיום השיחה.
אחר-כך הציג השר קצב את בנו 
שלושה  וקיבל  מעוזריו  וכמה 
הרבי  המשיך  אח״כ  שטרות. 
אחד  לכל  אחד  שטר  לחלק 
הרבי  נתן  וכמה  ולכמה  ואחד, 

דולר נוסף.
את  שרו  האחרון  בזמן  כרגיל 
מתי״  עד  ה'  ״שובה  הניגון 
בעוד  כמו  החלוקה,  בעת 
ניגון  אחרות.  הזדמנויות  הרבה 
אנ״ש  על  מאוד  התחבב  זה 
והתמימים, בפרט לאור תגובות 
הרבי  של  המיוחדות  העידוד 
ניגון  שירת  בעת  זוכים  להם 
כמה  הרבי  עודד  הפעם  גם  זה. 

פעמים בעת ששרו את הניגון.
א'  שטר  הרבי  הניח  בסיום 
בתוך סידורו, עודד את השירה. 
את  הרבי  הוציא  צאתו  ובדרך 

השטר מתוך סידורו, והניח בתוך קופת הצדקה.
בירך  )ליד המעלית(  וגם למעלה  גם למטה בביהמ״ד 

נוסעים לדרכם.
נוצרו על פני הזאל, בנסיון לשחזר  התקהלויות רבות 

וללקט את פירורי המידע משיחת הרבי עם השר.
יום חמישי י"א שבט

שלא כרגיל ישב הרבי בעת קריה״ת שחרית.
לצדקה  מטבע  נתן  למקוה.  הרבי  נסע   14:10 בשעה 
למזכירים  מטבעות  חילק  לאהל  כשיצא  שי'.  למזכיר 
ב-18:30.  הרבי  חזר  ל-770  ב-15:10.  ונסע  ועוד, 
בהיכנסו לתפילות עודד את השירה ״דידן נצח״. בגמר 
התפילה הסתובב הרבי לעבר הסטענדר כסימן לשיחה!

השיחה נסבה במעלת יום האחד עשר, ובהמשכה דיבר 
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בהתרגשות ניכרת ובעצימת עינים אודות שלימות הארץ. בסיומה חילק שטר א' לכאו״א, ולהרבה קרא שוב ונתן להם דולר 
נוסף, לכמה מהם חייך הרבי מאד בעת שנתן את השטר הנוסף.

בסיום החלוקה הניח הרבי שלשה שטרות בסידורו, נגע בפרוכת ויצא בעידוד השירה. ליד המעלית עמד ר' שלום בער לוין 
והרבי שאלו ״שוין באקומען״? ]=כבר קיבלת?[. למעלה עודד כמה פעמים לפני שנכנס לחדרו.

»

ויהי בארבעים שנה!
ביו"ד שבט תש"נ מלאו ארבעים שנה לנשיאות הרבי. לכבוד המאורע הורה הרבי להדפיס  

 הוצאה מיוחדת )מוגדלת( של ספר התניא.
 לרגל המעמד הגיע ל-770 קהל עצום, שמנה 12,000   איש )!(  לאחר שחזר הרבי מהאוהל 
ולאחר  העמוד,  לפני  הרבי  מנחה   התפלל  וערבית.  מנחה  לתפילת  הכנסת  לבית  נכנס 
התפילה עלה לבימה והתפללו מעריב.   ואחר כך אמר שיחה מספר דקות, שעסקה בנושאים 
וכו'.  ואמר לקהל שיחלק לכל אחד ואחת ספר התניא  "ויהי בארבעים שנה", "לב לדעת" 
ושטר של   דולר לצדקה. על ספר התניא נכתב: "יו"ד שבט תש"נ, ארבעים שנה לנשיאות 

כ"ק   אדמו"ר שליט"א". 
וכך אמר בשיחה קצרה קודם החלוקה: 

"ויהי בארבעים שנה באחד עשר חודש באחד עשר לחודש )י"א שבט(, שהרי אנו נמצאים 
לאחר תפילת ערבית – ובמילא ישנה ההתחלה ד'קאי איניש אדעתיה דרבי'', שזה נעשה 

לאחרי ארבעים שנה.
"ובפרט כשמדובר אודות חסידים, ובמיוחד שנמצאים בביהמ"ד של נשיא דורנו, נשיא חב"ד 
– מובן ש"אדעתיה דרבי'", קשור עם לימוד תורת חסידות חב"ד, ולכל לראש תורה שבכתב 
של תורת החסידות – ספר התניא, ואח"כ להמשיך את זה בלימוד תושבע"פ של חסידות, 

וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הוספה בקיום המצוות בהידור...
שבכתב  )תורה  התניא  ספר  את  ניתן  דרבי'",  אדעתי'  איניש  "קאי  עם  גם  קשור  שזה  "וכיון 
נזכה בתוך כלל ישראל  ומכל עניינים אלה  של חסידות( ביחד עם שליחות מצווה לצדקה. 
לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו תיכף ומיד ממש, תיכף ומיד ממש, ותיכף ומיד 

ממש...".

רגע נצחי
יו"ד שבט תש"נ

JEM\237514
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שניים מקרא ואחד תרגום
àéðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º

éúL ïòîì åéãáò áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²
:Baø÷a älà éúúààa äLî-ìà ýåýé øîàiå «ŸŸ©¬¥−¤§¦§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ

áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék äòøt-ìà¤©§®Ÿ¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´
:Baø÷a älà éúúà éúL ïòîì åéãáò יי ואמר £¨½̈§©À©¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«ְֲַַָ

לּבּה ית יּקרית אנא ארי ּפרעה לות עּול ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹלמׁשה

אּלין  אתי לׁשּואה ּבדיל דעבּדֹוהי לּבא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָוית

áðáּביניהֹון: éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe Eúà E ֵֵ§©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´
-øLà éúúà-úàå íéøöîa ézìlòúä øLà£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤

:ýåýé éðà-ék ízòãéå íá ézîNøtñz ïòîìe ©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«§©¿©§©¥Á
ðá éðæàaða-ïáe Eíéøöîa ézìlòúä øLà úà E §¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦

:ýåýé éðà-ék ízòãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦®̈¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«
ּדי  נּסין ית ּבר ּובר ּבר קדם ּדתׁשּתעי ְְְְְֳִִִִִֵַָָָָָּובדיל

ּבהֹון  ׁשּויתי ּדי אתותי וית ּבמצרים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָעבדית

יי: אנא ארי â-ìàותּדעּון ïøäàå äLî àáiå ְְְֲֲִֵָָ©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤
øîà-äk åéìà eøîàiå äòøtéäìà ýåýé ©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

énò çlL éðtî úðòì zðàî éúî-ãò íéøáòä̈«¦§¦½©¨©´¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−
:éðãáòéåeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §©«©§ª«¦©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´

zðàî éúî-ãò íéøáòä éäìà ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨
:éðãáòéå énò çlL éðtî úðòì ואהרן מׁשה ואתא ¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦ְֲֲֶַַָֹֹ

אלהא  יי אמר ּכדנן לּה ואמרּו ּפרעה ְְְְֱֲֲִֵַַַַָָָָָֹלות

קדמי  מן לאתּכנעא אּת מסרב אּמתי עד ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָדיהּודאי

קדמי: ויפלחּון עּמי ãäzàׁשּלח ïàî-íà ék ְְְֳִִַַַָָ¦²¦¨¥¬©−̈
ì:Eìáâa äaøà øçî àéáî éððä énò-úà çlL §©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²©§¤−¦§ª¤«

ì äzà ïàî-íà ékøçî àéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøà עּמי ית לׁשּלחא אּת סריב אם ארי ©§¤−¦§ª¤«ְְֲִִִֵַַַָָָָ

:ּבתחּומ ּגֹובא מחר מיתי אנא ääqëåהא ְְְֲִִַָָָָָ§¦¨Æ
õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤
-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà | ìëàå§¨©´¤¤´¤©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦
-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà ìëàå ãøaä©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦

:äãOäúàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå ©¨¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ
úøàLpä äèìtä øúé-úà | ìëàå õøàä-úà¤¨¨®¤§¨©´¤¤´¤©§¥À̈©¦§¤³¤
íëì çîvä õòä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì̈¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−

:äãOä-ïî ולא דארעא ׁשמׁשא עין ית וחפא ¦©¨¤«ְְְְֲִֵַַָָָָָ

ׁשזבּתא  ׁשאר ית ויכּול ארעא ית למחזי ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָיּכּול

אילנא  ּכל ית ויכּול ּברּדא מן לכֹון ְְְְְִִִֵַַָָָָָָדאׁשּתאר

חקלא: מן לכֹון åézáדאצמח eàìîeézáe E ְְְְִַַַָ¨«§¸¨¤¹¨¥´
éãáò-ìëeàø-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³

éúáàéúáà úBáàå E-ìò íúBéä íBiî E £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©
Biä ãò äîãàä:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä í ¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
ּדי  מצרים כל ּובּתי עבּדי כל ּובּתי ּבּתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָוימלּון

ּדמהויהֹון  מּיֹומא אבהת ואבהת אבהת חזֹו ְֱֲֲֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָלא

קדם  מן ּונפק ויתּפני הדין יֹומא עד ארעא ְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָעל

æéúî-ãòּפרעה: åéìà äòøô éãáò eøîàiå ְַֹ©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ
eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì eðì äæ äéäé¦«§¤̧¤¬¨̧Æ§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−
äãáà ék òãz íøèä íäéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈

:íéøöîäéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå ¦§¨«¦©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧
-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì eðì äæ¤¬¨̧Æ§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤
:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
לנא  דין יהי אּמתי עד לּה פרעה עבדי ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹואמרּו

אלההֹון  יי קדם ויפלחּון ּגברּיא ית ׁשּלח ְְְְְְְֲֳִֶַַַַָָָָָָֻלתקלא

מצרים: אבדת ארי ידעּת לא ּכען çáLeiåהעד ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָ©©º
íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãáò eëì§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«
øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤
éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìà£¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää ּפרעה לות אהרן וית מׁשה ית ואּתֹותב ©«Ÿ§¦«ְְְְֲִֶַַַָָָֹֹֹ

ּומן  מן אלהכֹון יי קדם פלחּו אזילּו להֹון ְְְֱֱֲֲֳִַַָָָָָָואמר

èCìðּדאזלין: eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå ְְִָ©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®
-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe eðéðáa§¨¥̧¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©

:eðì ýåýéCìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå §Ÿ̈−¨«©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®
ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe eðéðáa§¨¥̧¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−

:eðì ּבבננא נזיל ּובסבנא ּבעּולמנא מׁשה ואמר ¨«ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
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יי  קדם חּגא ארי נזיל ּובתֹורנא ּבעננא ְְְְֲֳִֵֵֵַָָָָָָָָָָָּובבנתנא

éøLàkלנא: íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå ָָ©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²
ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà çlLà£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤

:íëéðtøLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå §¥¤«©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²
ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà çlLà£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤

:íëéðt ּבסעּדכֹון דיי מימרא כן יהי להֹון ואמר §¥¤«ְְְְְְְֲֵֵֵַַַַָָ

ביׁשא  ארי חזֹו טפלכֹון וית יתכֹון אׁשּלח ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָּכד

לאסּתחרא: אּפיכֹון לקבל למעּבד סבירין ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָּדאּתּון

àéék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬
éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúàŸ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬

:äòøôýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì ©§«Ÿ´Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½
éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúà ék¦¬Ÿ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬

:äòøô יי קדם ּופלחּו ּגברּיא כען אזילּו כן לא ©§«Ÿְְְְֱֳִֵַַָָָָָֻ

קדם  מן יתהֹון ותרי ּבען אּתּון יתּה ְְֲֳִִֵַַָָָָָָארי

ס  ְַֹּפרעה:

áé éðùõøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ
øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−

:ãøaäøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiåõ ©¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤
:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
ויתי  דמצרים ארעא על יד ארים למׁשה יי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹואמר

עסּבא  ּכל ית ויכּול דמצרים ארעא על ויּסק ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָגֹובא

ּברּדא: אׁשאר ּדי ּכל ית âéäLîדארעא èiå ְְְְִַַַַָָָָ©¥̧¤´
-çeø âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³«©
ø÷aä äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷̈¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨©´Ÿ¤

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéääLî èiå ¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«©¥̧¤´
íéã÷-çeø âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ
äéä ø÷aä äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàä½̈¤¨©¬©−§¨©®̈§¨©´Ÿ¤¨½̈

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå ית מׁשה וארים §¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«ֲֵֶַָֹ

קּדּומא  רּוח ּדּבר ויי דמצרים ארעא על ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֻחטרּה

הוה  צפרא ליליא וכל ההּוא יֹומא ּכל ְְְְְֲֵַַַָָָָָָָּבארעא

ּגֹובא: ית נטל קּדּומא ãéìòורּוח äaøàä ìòiå ְְִַַָָָ©©©́¨«©§¤À©µ
ãák íéøöî ìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà-ìk̈¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´¦§¨®¦¨¥´

àì åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ
:ïk-äéäéçðiå íéøöî õøà-ìk ìò äaøàä ìòiå ¦«§¤¥«©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©

ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§´¦§®̈¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³
k-äéäé àì åéøçàå eäîk äaøà:ï על ּגֹובא ּוסליק ©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«ְֵַָ

מצרים  ּתחּום ּבכל ּוׁשרא דמצרים ארעא ְְְְְְְִִִִַַָָָָָּכל

ּדכותּה ּגֹובא כן הוה לא קדמֹוהי לחדא ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָָָּתּקיף

כן: יהי לא åèõøàä-ìkּובתרֹוהי ïéò-úà ñëéå ְְִֵֵַָ©§©º¤¥´¨¨»̈¤»
úàå õøàä áNò-ìk-úà ìëàiå õøàä CLçzå©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ
øúBð-àìå ãøaä øéúBä øLà õòä éøt-ìk̈§¦´¨¥½£¤¬¦−©¨¨®§«Ÿ©̧
:íéøöî õøà-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk̈¤¯¤¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦
ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå ãøaä©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

:íéøöî õøà ארעא דכל ׁשמׁשא עין ית וחפא ¤¬¤¦§¨«¦ְְְֲִֵַַָָָָָ

וית  דארעא עסּבא ּכל ית ואכל ארעא ְְְְְֲֲֶַַַַַַָָָָָָוחׁשֹוכת

ּכל  אׁשּתאר ולא ּברּדא אׁשאר ּדי אילנא ּפירי ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָּכל

ארעא  ּבכל דחקלא ּובעסּבא ּבאילנא ְְְְְְְִֶַַָָָָָָָָירֹוקא

æèïøäàìeדמצרים: äLîì àø÷ì äòøt øäîéå ְְִִָ©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ
:íëìå íëéäìà ýåýéì éúàèç øîàiåøäîéå ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«©§©¥´

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìà למׁשה למקרי פרעה ואֹוחי ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«ְְְְְִִֵֶַֹֹ

ּולכֹון: אלהכֹון יי קדם חבית ואמר ְְְֱֲֲֲֳִַַַָָָָֹּולאהרן

æéeøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
:äfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëéäìà ýåýéì©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«
ýåýéì eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´

:äfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëéäìà ּוכען ¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«ְַ

יי  קדם וצּלֹו הדא זמנא ּברם לחֹובי ּכען ְְְְְְְֳִִַַַָָָָָׁשבֹוק

הדין: מֹותא ית לחֹוד מּני ויעּדי çéàöiåאלהכֹון ְְְֱֲִִֵֵַָָָָ©¥¥−
:ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòîäòøt íòî àöiå ¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ

:ýåýé-ìà øzòiå:יי קדם וצּלי ּפרעה מּלות ּונפק ©¤§©−¤§Ÿ̈«ְְְְְֳִִַַַָָָֹ

èé-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´
àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä-úà àOiå ãàî§½Ÿ©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ
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:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLð יי והפ ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦ְֲַַָ

ּורמהי  ּגֹובא ית ּונטל לחדא ּתּקיף מערבא ְְְֲִִַַַַַָָָָָָרּוחא

ּתחּום  ּבכל חד ּגֹובא אׁשּתאר לא דסּוף ְְְְְִַַַָָָָֹליּמא

ëçlLמצרים: àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå ְִִָ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−
:ìàøNé éða-úààìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå ¤§¥¬¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ

:ìàøNé éða-úà çlL דפרעה לּבא ית יי ואתקף ¦©−¤§¥¬¦§¨¥«ְְְְְִֵַַָָָֹ

יׂשראל: ּבני ית ׁשּלח ôàëýåýéולא øîàiå ְְְִֵֵַַָָָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
CLç éäéå íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦¦¬¦−¤

:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìòýåýé øîàiå ©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
-ìò CLç éäéå íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦¦¬¦−¤©

:CLç Lîéå íéøöî õøà ארים למׁשה יי ואמר  ¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤ְְֲֲֵֶַַָֹ

ארעא  על חׁשֹוכא ויהי ׁשמּיא צית על ְְְֲִֵֵַַַַָָָָיד

ליליא: קבל ּדיעּדי ּבתר áëäLîדמצרים èiå ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ©¥¬¤²
-ìëa äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²§¨

ìL íéøöî õøà:íéîé úLBãé-úà äLî èiå ¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«©¥¬¤²¤¨−
íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦

ìL:íéîé úL ׁשמּיא צית על ידּה ית מׁשה וארים §¬¤¨¦«ְְֲֵֵֵֶַַַָָֹ

ּתלתא  דמצרים ארעא ּבכל קבל חׁשֹו ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָוהוה

âëLéàיֹומין: eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì ִ«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬
ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨

:íúáLBîa øBà-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì −§«§Ÿ¨««Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ
ìL åézçzî Léà eî÷ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¨²¦¬¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²
:íúáLBîa øBà äéä ולא אחֹוהי ית אנׁש חזֹו לא ¨¬¨−§«§Ÿ¨«ְֱֲֲִָָָָ

ּבני  ּולכל יֹומין ּתלתא מּתחֹותֹוהי אנׁש ְְְְֱִִִֵָָָָָקמּו

ּבמֹותבנהֹון: נהֹורא הוה ְְְְְֲִֵָָָָיׂשראל

éùéìùãëeãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−

:íënò Cìéeëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå ¥¥¬¦¨¤«©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà eãáò¦§´¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−

:íënò Cìéּפלחּו אזילּו ואמר למׁשה פרעה ּוקרא ¥¥¬¦¨¤«ְְְְֱֲִֶַַַָָֹֹ

טפלכֹון  אף ׁשבּוקּו ותֹורכֹון ענכֹון לחֹוד יי ְְְְְְְְֳַַָָָקדם

עּמכֹון: äëïzzיזיל äzà-íb äLî øîàiå ְִֵֵ©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéäìà ýåýéì eðéNòå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ

eðéäìà ýåýéì eðéNòå: ּתמסר אּת אף מׁשה ואמר §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«ְְֲִֶַַַַַֹ

אלהנא: יי קדם ונעּבד ועלון קדׁשין נכסת ְְְְְֱֲֳִִִֵַַַָָָָָָָָָֻּבידנא

åëék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ
eðçðàå eðéäìà ýåýé-úà ãáòì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãò ýåýé-úà ãáòp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ¦¤´

å eðéäìà ýåýé-úà ãáòì çwðòãð-àì eðçðà ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À
änL eðàa-ãò ýåýé-úà ãáòp-äî: ּבעירנא ואף ©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨ְְִַָָ

אנחנא  מּנּה ארי מּדעם תׁשּתאר לא עּמנא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָיזיל

אנחנא  לית ואנחנא אלהנא יי קדם למפלח ְְְְְְֱֲֲֳִִֵַַַַָָָָָָָָנסבין

ּתּמן: מיתנא עד יי קדם נפלח מה æë÷fçéåידעין ְְְֳִִֵַַַָָָָָָָ©§©¥¬
ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé:íçlL÷fçéå §Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«©§©¥¬
ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé:íçlL ואתקף §Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«ְְֵַ

לׁשּלחּותהֹון: אבה ולא דפרעה לּבא ית ְְְְְְִַַָָָָָָָֹיי

çë-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©
:úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz̧Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«
óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ

:úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàøלּה ואמר §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«ֲֵַַ

למחזי  תֹוסיף לא ל אסּתּמר מעּלוי אזיל ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפרעה

ּתמּות: אּפי ּדתחזי ּביֹומא ארי èëøîàiåאּפי ְְְֱֲֵֵֶַַַַָ©¬Ÿ¤
éðt úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî:Eøîàiå ¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬¨¤«©¬Ÿ¤
éðt úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî:E ואמר ¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬¨¤«ֲַַ

למחזי  עֹוד אֹוסיף לא מּלילּתא יאּות ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹמׁשה

פ :אּפיàòâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå ַָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©
ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò àéáà ãçà¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾

LéLøâé Løb äìk BçlLk äfî íëúà çl §©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬
:äfî íëúàòâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§¤−¦¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©

ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò àéáà ãçà¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾
Løâé Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬

:äfî íëúà חד מכּתׁש עֹוד למׁשה יי ואמר ¤§¤−¦¤«ְְְֲֶַַַַָָֹ

יתכֹון  יׁשּלח ּכן ּבתר מצרים ועל ּפרעה על ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָֹאיתי

מּכא: יתכֹון יתרי ּתרכא ּגמירא ּכׁשּלחּותּה ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָמּכא

áúàî | Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå eäòø¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«
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eäòø úàî | Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå מּליל §¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«ֵַ

מן  ואּתתא חברּה מן ּגבר ּוׁשאילּו עּמא קדם ְְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָּכען

ּדדהב: ּומנין ּדכסף מנין âýåýéחברתּה ïziå ְְְִִִִַַַָָָָ©¦¥¯§Ÿ̈²
äLî Léàä | íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À
äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb̈³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

:íòä éðéòáeíéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦
éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî Léàä | íb©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬

:íòä éðéòáe äòøô-éãáò עּמא ית יי ויהב ©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬¨¨«ְִַַָָָ

לחדא  רב מׁשה ּגברא אף מצרים ּבעיני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלרחמין

ּובעיני  פרעה עבדי ּבעיני דמצרים ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּבארעא

ñעּמא: ַָ

éòéáøãäìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨
:íéøöî CBúa àöBé éðàøîà äk äLî øîàiå £¦¬¥−§¬¦§¨«¦©´Ÿ¤¤½−Ÿ¨©´

:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélä úöçk ýåýé ואמר §Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦ֲַַ

מתּגלי  אנא ליליא ּכפלּגּות יי אמר ּכדנן ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹמׁשה

äíéøöîמצרים:ּבגֹו õøàa øBëa-ìk úîe ְְִִָ¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼
øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øBëaî¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´
:äîäa øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«
áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´
íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦

:äîäa øBëa ìëå ּבארעא ּבּוכרא ּכל וימּות §−Ÿ§¬§¥¨«ְְְִַָָָ

ּכרסי  על למּתב ּדעתיד דפרעה מּבּוכרא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹדמצרים

וכל  ריחיא ּבתר ּדי דאמתא ּבּוכרא עד ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹמלכּותּה

דבעירא: å-ìëaּבּוכרא äìãâ ä÷òö äúéäå ְְִִָָ§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨
àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà íéøöî õøà¤´¤¦§¨®¦£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬Ÿ

:óñúøLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå Ÿ¦«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk צוחּתא ּותהי ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«ְְְֵַָ

ודכותּה הות לא ּדכותּה דמצרים ארעא ּבכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָרּבא

תסף: æáìk-õøçéלא àì ìàøNé éða | ìëìe ֵָֹ§´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ
ìøLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå Léàîì BðL §Ÿ½§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýé äìôééða | ìëìe ©§¤´§Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§´Ÿ§¥´
ì áìk-õøçé àì ìàøNéäîäa-ãòå Léàîì BðL ¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−§©§¥®̈

ïéáe íéøöî ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬

:ìàøNéליׁשנּה ּכלּבא ינזק לא יׂשראל ּבני ּולכל ¦§¨¥«ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

ּדתּדעּון  ּבדיל ּבעירא ועד  למאנׁשא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָלמנּבח

ּבי  יי יׂשראל:ּדיפריׁש ּובין מצרים çeãøéåן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָ§¨«§´
éãáò-ìëàö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E ¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³

éìâøa-øLà íòä-ìëå äzààöà ïë-éøçàå E ©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®
:óà-éøça äòøt-íòî àöiåéãáò-ìë eãøéåE ©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«§¨«§´¨£¨¤ÁÁ

íòä-ìëå äzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ§¨¨¨´
éìâøa-øLàäòøt-íòî àöiå àöà ïë-éøçàå E £¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ
:óà-éøça ויבעֹון לותי אּלין עבּדי ּכל ויחתּון ¨«¢¦¨«ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ

ּכן  ּובתר עּמ די עּמא וכל אּת ּפּוק למימר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָמּני

רגז: ּבתקֹוף ּפרעה מּלות ּונפק èøîàiåסאּפֹוק ְְְְְִִֶַַָָֹ©³Ÿ¤
ïòîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©

:íéøöî õøàa éúôBî úBáø-ìà ýåýé øîàiå §¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤
éúôBî úBáø ïòîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬«§©−

:íéøöî õøàa מּנכֹון יקּבל לא למׁשה יי ואמר §¤¬¤¦§¨«¦ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ

דמצרים: ּבארעא מפתי לאסּגאה ּבדיל ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹּפרעה

éälàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤
-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô éðôì¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ

:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLeNò ïøäàå äLîe ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«¤´§©«£ÀŸ¨²
ýåýé ÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«
קדם  האּלין מֹופתּיא ּכל ית עבדּו ואהרן ְְֲֲֳִֵֶַַָָָָָָֹֹּומׁשה

ית  ׁשּלח ולא דפרעה לּבא ית יי ואתּקיף ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָֹֹּפרעה

מארעּה: יׂשראל àäLî-ìàסּבני ýåýé øîàiå ְְְִֵֵֵֵַָ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´
éøöî õøàa ïøäà-ìàå:øîàì íýåýé øîàiå §¤©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

øîàì íéøöî õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà: יי ואמר ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿְֲַַָ

למימר: דמצרים ּבארעא ּולאהרן ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹלמׁשה

áàeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ
:äðMä éLãçì íëìLàø íëì äfä Lãçä ¨¤½§¨§¥−©¨¨«©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç: ירחא ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«ְַָ

לירחי  לכֹון הּוא קדמאי ירחין ריׁש לכֹון ְְְְְְִֵֵֵַַַַָהדין

âøîàìׁשּתא: ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac ַָ©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ
-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì øNòa¤«¨−©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«

:úéaì äN úáàøîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac ¨−Ÿ¤¬©¨«¦©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ



26

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì øNòa¤«¨−©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
úéaì äN: למימר דיׂשראל ּכנׁשּתא ּכל עם מּלילּו ¤¬©¨«¦ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ

לבית  אּמר ּגבר להֹון ויּסבּון הדין לירחא ְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָּבעסרא

לביתא: אּמר ãúBéäîאּבא úéaä èòîé-íàå ְִֵַָָָ§¦¦§©´©©»¦»¦«§´
úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå äOî¦¤¼§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´

:äNä-ìò eqëz Bìëà éôì Léà úLôð-íàå §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«§¦
áøwä BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ
eqëz Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦µ§¦´¨§½¨−Ÿ

:äNä-ìò על מּלאתמנאה ּביתא יזעיר ואם ©©¤«ְְְְְִִִִֵֵַָָָ

ּבמנין  לביתּה ּדקריב וׁשיבבּה הּוא ויּסב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָאּמרא

אּמרא: על ּתתמנּון מיכלּה לפּום ּגבר ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָנפׁשתא

ä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦
:eçwz íéfòä-ïîe íéNákäøëæ íéîú äN ©§¨¦¬¦¨«¦¦−¦¨«¤¯¨¦²¨¨¬

:eçwz íéfòä-ïîe íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬¦¨«¦¦−¦¨«
ּומן  אּמרּיא מן לכֹון יהי ׁשּתּה ּבר ּדכר ׁשלים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָאּמר

ּתּסבּון: åãòעּזּיא úøîLîì íëì äéäå ְִִַָ§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´
ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNò äòaøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ

ìä÷:íéaøòä ïéa ìàøNé-úãòíëì äéäå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨¨³¨¤Æ
äfä Lãçì íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
:íéaøòä ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦
לירחא  יֹומא עסרא ארּבעא עד למּטרא לכֹון ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָויהי

ּבין  דיׂשראל כנׁשּתא קהלא ּכל יתּה ויּכסּון ְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָֹהדין

æézL-ìòׁשמׁשּיא: eðúðå ícä-ïî eç÷ìå ְִַָ§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬
eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä-ìòå úæeænä©§−Ÿ§©©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬

:íäa BúàézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå Ÿ−¨¤«§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬
eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä-ìòå úæeænä©§−Ÿ§©©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬

:íäa Búà סּפּיא ּתרין על ויּתנּון ּדמא מן ויּסבּון Ÿ−¨¤«ְְְְְְִִִִֵַַָָ

ּבהֹון: יתּה ּדיכלּון ּבּתּיא על ׁשקפא çeìëàåועל ְְְְִֵֵַַַַָָָָ§¨«§¬
-ìò úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©

:eäìëàé íéøøîäfä äìéla øNaä-úà eìëàå §Ÿ¦−Ÿ§ª«§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®
:eäìëàé íéøøî-ìò úBvîe Là-éìö ית ויכלּון §¦¥´©½©§Ÿ¦−Ÿ§ª«ְְֵָ

מררין  על ּופּטיר נּור טוי ההּוא ּבליליא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָּבסרא

èìMáîיכלּנּה: ìLáe àð epnî eìëàz-ìà ְֵֵֻ©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈
k íéna-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà é ©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©

:Baø÷íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà ¦§«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©®̈¦
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà ék לא ¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«ָ

ּבמּיא  מבּׁשל בּׁשלא לא ואף חי ּכד מּנּה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻתיכלּון

ּגּוּה: ועל ּכרעֹוהי על ריׁשּה נּור טוי ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָאּלהן

éepnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²
:eôøNz Làa ø÷a-ãò-ãò epnî eøéúBú-àìå ©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§«Ÿ¦¬¦¤−©

:eôøNz Làa ø÷a-ãò epnî øúpäå ø÷a ולא ®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿְָ

צפרא  עד מּנּה ּודיׁשּתאר צפרא עד מּנּה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָתׁשארּון

תֹוקדּון: àéíëéðúîּבנּורא Búà eìëàz äëëå ְְָ§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´
íëãéa íëìwîe íëéìâøa íëéìòð íéøâç£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®

:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàåäëëå ©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©Ÿ̈«§»̈¨»
íëéìâøa íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−

:ýåýéì אסירין יהֹון חרציכֹון יתּה ּתיכלּון ּוכדין ©Ÿ̈«ְְְְֲִִֵֵֵֵַָ

ותיכלּון  ּבידיכֹון וחטריכֹון ּברגליכֹון ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵָֻמסניכֹון

יי: קדם הּוא ּפסחא ּבבהילּו áéézøáòåיתּה ְְְֳִִִֵָָָָ§¨«©§¦´
øBëa-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ
éäìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

:ýåýé éðà íéèôL äNòà íéøöîézøáòå ¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨«©§¦´
õøàa øBëa-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤

î íéøöîíéøöî éäìà-ìëáe äîäa-ãòå íãà ¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦
ýåýé éðà íéèôL äNòà: בארעא ואתּגליתי ¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«ְְְְְִִֵַָ

ּבארעא  ּבּוכרא ּכל ואקטֹול הדין ּבליליא ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָדמצרים

מצרים  טעות ּובכל ּבעירא ועד מאנׁשא ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָדמצרים

יי: אנא ּדינין âéìòאעּבד úàì íëì ícä äéäå ְְֲִִֵֶָָ§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³
ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà íézaä©¨¦Æ£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈

âð íëá äéäé-àìå íëìò ézçñôeúéçLîì ó ¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½
:íéøöî õøàa éúkäaìò úàì íëì ícä äéäå §©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³

ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà íézaä©¨¦Æ£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−
âð íëá äéäé-àìå íëìòõøàa éúkäa úéçLîì ó £¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤

íéøöî: אּתּון ּדי ּבּתּיא על לאת לכֹון דמא ויהי ¦§¨«¦ְְְִִֵַַַַָָָ

בכֹון  יהי ולא עליכֹון ואיחֹוס ּדמא ית ואחזי ְְְְְְֱֲֵֵֵֵֶַָָָָּתּמן

דמצרים: ּבארעא ּבמקטלי לחּבלא ãéäéäåמֹותא ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָ§¨¨Á
ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®
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:eäbçz íìBò úwç íëéúøãìäfä íBiä äéäå §Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«§¨¨Á©¸©¤³
úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì̈¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬

:eäbçz íìBò לדּוכרנא לכֹון הדין יֹומא ויהי −̈§¨ª«ְְְִֵֵָָָָ

עלם  קים לדריכֹון יי קדם חּגא יתּה ְְְְֳֵֵַַָָָָָָָָּותחּגּון

åèíBiaּתחּגּנּה: Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL ְֵַֻ¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´
ìëà-ìk | ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä̈«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´
íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç̈¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬

:éòáMä íBé-ãò ïLàøäúBvî íéîé úòáL ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«¦§©³¨¦Æ©´
íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàzŸ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®
ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç ìëà-ìk | ék¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½

òáMä íBé-ãò ïLàøä íBiî:é ּפּטיר יֹומין ׁשבעת ¦¬¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«ְִִִַַ

חמיע  ּתבּטלּון קדמאה ּביֹומא ּברם ְְְְְְֲִֵַַַַָָָּתיכלּון

אנׁשא  ויׁשּתצי חמיע ּדיכּול ּכל ארי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָמּבּתיכֹון

יֹומא  עד קדמאה מּיֹומא מּיׂשראל ְְִִִֵַַַָָָָָההּוא

æèíBiáeׁשביעאה: Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ְִָָ©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNòé-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNòé BcáìLã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe §©−¥«¨¤¬¨¤«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNòé-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNòé Bcáìקּדיׁש מערע קדמאה ּוביֹומא §©−¥«¨¤¬¨¤«ְְְִַַַָָָָ

ּכל  לכֹון יהי קּדיׁש מערע ׁשביעאה ְְְְְִִֵַַָָָָָּוביֹומא

לכל  מתאכל ּדי ּברם ּבהֹון יתעבד לא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָעיבידא

לכֹון: יתעבד בלחֹודֹוהי הּוא æéízøîLeנפׁש ְְְְֲִִִֵַ§©§¤»
éúàöBä äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦
-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiäízøîLe ©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«§©§¤»
éúàöBä äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦
-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä ית ותּטרּון ©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«ְְִָ

חיליכֹון  ית אּפיקית הדין יֹומא ּבכרן ארי ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּפּטירא

לדריכֹון  הדין יֹומא ית ותּטרּון דמצרים ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָמארעא

עלם: çéLãçìקים íBé øNò äòaøàa ïLàøa ְָָָ¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ
áøòaíéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²

:áøòa LãçìLãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøa ©−Ÿ¤¨¨«¤¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ
Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz áøòä¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

áøòa: לירחא יֹומא עסרא ּבארּבעא ּבניסן ¨¨«¤ְְְְְְְִַַַָָָָָ

וחד  עסרין יֹומא עד ּפּטירא ּתיכלּון ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּברמׁשא

ּברמׁשא: èéàönéלירחא àì øàN íéîé úòáL ְְְְַַָָ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−
Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤
:õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãòî àåää©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤
| ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé חמיר יֹומין ׁשבעת ¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤ְֲִִִַ

מחמעא  ּדיכּול ּכל ארי ּבבּתיכֹון יׁשּתכח ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָלא

ּבגּיֹורא  דיׂשראל מּכנׁשּתא ההיא אנׁשא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָויׁשּתצי

דארעא: ëeìëàúּוביּציבא àì úöîçî-ìk ְְְִַַָָ¨©§¤−¤´ŸŸ¥®
:úBvî eìëàz íëéúáLBî ìëaàì úöîçî-ìk §ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«¨©§¤−¤´Ÿ

:úBvî eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú ּכל Ÿ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«ָ

ּתיכלּון  מֹותבניכֹון ּבכל תיכל ּון לא ְְְְְְֵֵֵַָָָֹמחמעא

פ  ִַָּפּטירא:

éùéîçàëøîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå §©«£¬©¨«©©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLå יׂשראל סבי לכל מׁשה ּוקרא §©«£¬©¨«©ְְְִֵֵֶָָָָֹ

לכֹון וסיבּו אתנגידּו להֹון Èa)ואמר ÔÓ) ענא ְְְְְֲִִִַַƒ¿≈ָָ

פסחא: וכּוסּו áëúcâàלזרעיתכֹון ízç÷ìe ְְְְְֲִַָָ§©§¤º£ª©´
-ìà ízòbäå óqa-øLà íca ízìáèe áBæà¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤
óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©¨®
:ø÷a-ãò Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤
óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò ּבדמא ותטּבלּון אזֹובא אסרת ותּסבּון ©«Ÿ¤ְְְְְְֱִִִֵַָָָ

ּדמא  מן סּפּיא ולתרין לׁשקפא ותּדּון ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָדבמנא

עד  ּביתּה מּתרע אנׁש תּפקּון לא ואּתּון ְְְְֱִִִֵֵַַַַָָָּדבמנא

âëbðìצפרא: ýåýé øáòåäàøå íéøöî-úà ó ְַָ§¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³
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çñôe úæeænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò ícä-úà¤©¨Æ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³
àáì úéçLnä ïzé àìå çútä-ìò ýåýé§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ

bðì íëéza-ìà:óbðì ýåýé øáòåíéøöî-úà ó ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ§¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼
úæeænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò ícä-úà äàøå§¨¨³¤©¨Æ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ
àáì úéçLnä ïzé àìå çútä-ìò ýåýé çñôe¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ

bðì íëéza-ìà:ó מצרים ית לממחי יי ויתגלי ¤¨«¥¤−¦§«Ÿְְְְְְְִִִִִֵַָָ

ויחֹוס  סּפּיא ּתרין ועל ׁשקפא על ּדמא ית ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָויחזי

לבּתיכֹון  למיעל לחּבלא יׁשּבֹוק ולא ּתרעא על ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָיי

ãëEì-÷çìלממחי: äfä øácä-úà ízøîLe ְְִֵ§©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬
éðáìe:íìBò-ãò Eäfä øácä-úà ízøîLe §¨¤−©¨«§©§¤−¤©¨¨´©¤®

éðáìe Eì-÷çì:íìBò-ãò E ּפתּגמא ית ותּטרּון §¨§¬§¨¤−©¨«ְְְִִָָָ

עלם: עד ולבני ל לקים äë-ékהדין äéäå ְְְִִֵַָָָָָָ§¨º̈¦«
øLàk íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú̈´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´

:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac-ék äéäå ¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨º̈¦«
øac øLàk íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú̈´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®

:úàfä äãáòä-úà ízøîLe תעלּון ארי ויהי §©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿֲֲִֵֵֵ

ית  ותּטרּון מּליל די ּכמא לכֹון יי ּדיּתן ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלארעא

הדין: åëíëéðaּפלחנא íëéìà eøîàé-ék äéäå ְֵָָָָ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®
:íëì úàfä äãáòä äîíëéìà eøîàé-ék äéäå ¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−

:íëì úàfä äãáòä äî íëéða יימרּון ארי ויהי §¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«ְֲִֵֵֵ

לכֹון: הדין ּפלחנא מה ּבניכֹון æëízøîàåלכֹון ְְְְֵֵֶָָָָ©«£©§¤¿
éza-ìò çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä eðézaízøîàå ¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©«£©§¤¿
-éðá éza-ìò çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«
eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä חיס ּדּבח ותימרּון ¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«ְְֲֵַַָ

ּבמצרים  יׂשראל בני ּבּתי על חס ּדי יי קדם ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָָָהּוא

ּוכרע  ׁשזיב ּבּתנא וית מצראי ית מחי הוה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָּכד

ּוסגידּו: çëøLàkעּמא ìàøNé éða eNòiå eëìiå ְִַָ©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧
:eNò ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeöeëìiå ¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«©¥«§¬

äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬
:eNò ïk ïøäàå ּכמא יׂשראל ּבני ועבדּו ואזלּו §©«£−Ÿ¥¬¨«ְְְֲֲִֵֵַַָָָָ

עבדּו: ּכן ואהרן מׁשה ית יי ס דפּקיד ְְֲֲִִֵֶַַָָָֹֹ

éùéùèë-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨
-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa øBëa§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©
ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa ãò Bàñk¦§½©µ§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ

:äîäa øBëaäkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå §¬§¥¨«©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´
áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´
ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa ãò Bàñk-ìò©¦§½©µ§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ

:äîäa øBëa ּכל קטל ויי ליליא ּבפלּגּות והוה §¬§¥¨«ְְְְֲֵַַַַָָָָ

ּדעתיד  דפרעה מּבּוכרא דמצרים ּבארעא ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָֹּבּוכרא

ּדי  דׁשביא ּבּוכרא עד מלכּותּה ּכרסי על ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלמּתב

דבעירא: ּבּוכרא וכל אסירי ìäòøtּבבית í÷iå ְְְְֲִִִֵֵָָֹ©¨̧¨©§¹Ÿ
ä÷òö éäzå íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬
:úî íL-ïéà øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬¥«−̈¥«
íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà עבּדֹוהי וכל הּוא ליליא ּפרעה וקם ¥«−̈¥«ְְְְְִֵַַָָָֹ

ארי  ּבמצרים רּבתא צוחּתא והות מצרים ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָוכל

מתא: ּתּמן בּה הוה לית ּדי ּביתא àìàø÷iåלית ֲִֵֵֵֵֵַָָָָ©¦§¨Á
CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§ÇÆ¦´
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úàäìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå ¤§Ÿ̈−§©¤§¤«©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨
éða-íb ízà-íb énò CBzî eàv eîe÷ øîàiå©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´©¦½©©¤−©§¥´

:íëøaãk ýåýé-úà eãáò eëìe ìàøNé ּוקרא ¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−§©¤§¤«ְָ

עּמי  מּגֹו פּוקּו קּומּו ואמר ליליא ּולאהרן ְְְֲֲִִֵֶַַַַָֹֹלמׁשה

יי  קדם פלחּו ואזילּו יׂשראל ּבני אף אּתּון ְְְְֱֳִִֵֵֶַַַָָָָאף

אמרין: דהויתּון áìíëø÷a-íbּכמא íëðàö-íb ְְֲִִֵָָ©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬
:éúà-íb ízëøáe eëìå ízøac øLàk eç÷§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«
eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®

:éúà-íb ízëøáeּדברּו ּתֹורכֹון אף ענכֹון אף ¥«©§¤−©Ÿ¦«ְְְַַָָ

עלי: אף וצּלֹו ואזילּו מּללּתון די âì÷æçzåּכמא ְְְֱִִֶֶַַַָָָ©¤«¡©³
ì øäîì íòä-ìò íéøöîék õøàä-ïî íçlL ¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨¨®¤¦¬

:íéúî eðlk eøîàíòä-ìò íéøöî ÷æçzå ¨«§−ª¨¬¥¦«©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈
ì øäîìíéúî eðlk eøîà ék õøàä-ïî íçlL: §©¥−§©§¨´¦¨¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

לׁשּלחּותהֹון  לאֹוחאה עּמא על מצרים ְְְְְִִֵַַַַַָָָָּותקיפת

מיתין: ּכּלנא אמרּו ארי ארעא ãìíòäמן àOiå ְְֲֲִִֵַָָָָָֻ©¦¨¬¨¨²
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úøøö íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ
:íîëL-ìò íúìîNaB÷öa-úà íòä àOiå §¦§Ÿ−̈©¦§¨«©¦¨¬¨¨²¤§¥−

-ìò íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
íîëL: חמע לא עד ליׁשיהֹון ית עּמא ּונטל ¦§¨«ְְֲֵַַַַָָָָ

ּכתּפיהֹון: על ּבלבׁשיהֹון צריר אצותהֹון ְְְְְִִֵֵַַַַָָמֹותר

äìeìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî-éðáe ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ§¥«

-éìk íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥
:úìîNe áäæ éìëe óñëעבדּו יׂשראל ּובני ¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿְְֲִֵֵָָ

ּדכסף  מנין מּמצרים ּוׁשאילּו דמׁשה ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָֹּכפתּגמא

ּד ּולבּוׁשין:ּומנין åìïç-úàדהב ïúð ýåýéå ְְִִִַָ©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬
-úà eìvðéå íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä̈¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®©§©§−¤

:íéøöîíéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå ¦§¨«¦©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦
íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiå: עּמא ית יהב ויי ©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦ְַַַָָָ

ית  ורֹוקינּו ּוׁשאילּנּון מצרים ּבעיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָלרחמין

פ æìññîòøîמצרים: ìàøNé-éðá eòñiå ְִִַ©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−
ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî-LLk äúkñª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬Ç

:óhî-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå ¦¨«©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
:óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî בני ּונטלּו ¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«ְְֵָ

אלפין  מאה ּכׁשּת לסּכֹות מרעמסס ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֻיׂשראל

מּטפלא: ּבר ּגברּיא çìáøרגלאין áøò-íâå ְְְִִִַַַָָָֻ§©¥¬¤©−
:ãàî ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò̈¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬§«Ÿ
ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬

:ãàî וענא עּמהֹון סליקּו סּגיאין נּוכראין ואף §«Ÿְְְְְִִִִִַַָָָ

לחדא: סּגי ּבעירא èì÷öaä-úàותֹורין eôàiå ְְֲִִִַַָָ©Ÿ¸¤©¨¥¹
õîç àì ék úBvî úâò íéøönî eàéöBä øLà£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−¦´´Ÿ¨¥®
-íâå dîäîúäì eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©§©

àì äãö:íäì eNò-øLà ÷öaä-úà eôàiå ¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧
eLøâ-ék õîç àì ék úBvî úâò íéøönî eàéöBä¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´
eNò-àì äãö-íâå dîäîúäì eìëé àìå íéøönî¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬

íäì: ּגריצן מּמצרים אּפיקּו ּדי ליׁשא ית ואפֹו ¨¤«ְְְֲִִִִִִַַַַָָָ

ולא  מּמצרים אּתרכּו ארי חמע לא ארי ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָּפּטירן

להֹון: עבדּו לא זודין ואף לאתעּכבא ְְְְְְֲִִִַַָָָָָיכילּו

îíéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîe©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦

ìL:äðL úBàî òaøàå äðL íéLéða áLBîe §¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨«©Æ§¥´
ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNéòaøàå äðL íéL ¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§®̈¦§¦´¨½̈§©§©¬

äðL úBàî:יתיבּו ּדי יׂשראל ּבני ּומֹותב ¥−¨¨«ְְְִִִֵֵַָ

ׁשנין: ּותלתין מאה ארּבע àîõwîּבמצרים éäéå ְְְְְְִִִִַַָָָ©§¦À¦¥Æ
ìLíöòa éäéå äðL úBàî òaøàå äðL íéL §¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ

õøàî ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤
:íéøöîìL õwî éäéåúBàî òaøàå äðL íéL ¦§¨«¦©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−

ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå äðL̈®̈©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−
:íéøöî õøàî ּותלתין מאה ארּבע מּסֹוף והוה ¥¤¬¤¦§¨«¦ְְְֲִִַַַָָָ

דיי  חילּיא ּכל נפקּו הדין יֹומא ּבכרן והוה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשנין

דמצרים: áîýåýéìמארעא àeä íéønL ìéì ְְְִִֵַָָ¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½
äfä äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ

:íúøãì ìàøNé éða-ìëì íéønL ýåýéììéì ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«¥´
íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦
ìàøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−

íúøãì: לאּפקּותהֹון יי קדם הּוא נטיר לילי §«ŸŸ¨«ְְְְֳִֵֵַָָָ

דמצרים  נטירין מארעא יי קדם הדין ליליא הּוא ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָ

לדריהֹון: יׂשראל ּבני âîýåýéפ לכל øîàiå ְְְְִֵֵֵָָָ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øëð-ïa-ìk çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©¨¤¥−̈

:Ba ìëàé-àìúàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå Ÿ¬Ÿ©«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿ
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk çñtä úwç יי ואמר ª©´©¨®©¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«ְֲַַָ

יׂשראל  ּבר ּכל ּפסחא גזירת דא ּולאהרן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלמׁשה

ּבּה: יכּול לא ãî-úð÷îּדיׁשּתּמד Léà ãáò-ìëå ְְִֵֵַַָ§¨¤¬¤¦−¦§©
:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñkLéà ãáò-ìëå ¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«§¨¤¬¤¦−

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î עבד וכל ¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«ְֵָָ

ּבּה: יכּול ּבכן יתּה ותגזר ּכסּפא זביני ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּגבר

äî:Ba ìëàé-àì øéëNå áLBzøéëNå áLBz ¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«¨¬§¨¦−
:Ba ìëàé-àì:ּבּה יכּול לא ואגירא ּתֹותבא Ÿ¬Ÿ©«ֲִֵֵַָָָָ

åî-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç øNaäãçà úéáa ©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«§©³¦¤¨Æ

íöòå äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨§¤−¤
:Bá-eøaLú àì תּפיק לא יתאכל חדא ּבחבורא ¬Ÿ¦§§«ְֲֲֲִֵֵַַָָָֹ

תתּברּון  לא וגרמא לברא ּבסרא מן ּביתא ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָמן

æî:Búàּבּה: eNòé ìàøNé úãò-ìkúãò-ìk ֵ¨£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«¨£©¬
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:Búà eNòé ìàøNé יעּבדּון דיׂשראל ּכנׁשּתא ּכל ¦§¨¥−©«£¬Ÿ«ְְְְְְִִֵַָָָ

çîýåýéìיתּה: çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëå ֵָ§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼
äéäå BúNòì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈

:Ba ìëàé-àì ìøò-ìëå õøàä çøæàkøeâé-éëå §¤§©´¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«§¦«¨¸
æàå øëæ-ìë Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´¨¨À̈§¨Æ
ìøò-ìëå õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨®̈¤§¨¨¥−

:Ba ìëàé-àì ויעּבד ּגּיֹורא עּמ יתּגּיר וארי Ÿ¬Ÿ©«ְְְֲִִִֵֵַַַַָָ

יקרב  ּובכן ּדכּורא ּכל לּה מגזר יי קדם ְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָּפסחא

לא  ערלא וכל דארעא ּכיּציבא ויהי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלמעּבדּה

ּבּה: èîøbìåיכּול çøæàì äéäé úçà äøBz ֵֵ¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−
:íëëBúa øbäøbìå çøæàì äéäé úçà äøBz ©¨¬§«§¤«¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−
íëëBúa øbä: ליּציבא יהא חדא אֹוריתא ©¨¬§«§¤«ְְְֲִֵַַָָָ

ּביניכֹון: ּדיתּגּירּון ðéða-ìkּולגּיֹורא eNòiå ְְְְִִֵֵַָ©©«£−¨§¥´
ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ

:eNò ïkýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå ¥¬¨«©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
eNò ïk ïøäà-úàå äLî-úà: ּבני ּכל ועבדּו ¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«ְֲֵַָָ

ּכן  אהרן וית מׁשה ית יי פּקיד די ּכמא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹיׂשראל

ñàðýåýéעבדּו: àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå ֲָ©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯

:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé ּבכרן והוה ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«ְֲִַַָ

מארעא  יׂשראל ּבני ית יי אּפיק הדין ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָיֹומא

חיליהֹון: על ôדמצרים ְְִִֵֵַַ

éòéáùà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−
øîàl äLî-ìà::למימר מׁשה עם יי ּומּליל ¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ

áìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
:àeä éì äîäaáe íãàaøèt øBëa-ìë éì-Lc÷ ¨«¨−̈©§¥¨®¦−«©¤¦̧¨§¹¤³¤

àeä éì äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk: ¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®¦−«
ּבבני  ולּדא ּכל ּפתח ּבּוכרא ּכל קדמי ְְְְֳִֵֵַַַַָָָָָָאקּדׁש

הּוא: דילי ּובבעירא ּבאנׁשא âøîàiåיׂשראל ְְֲִִִִִֵַָָָָ©¸Ÿ¤
øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈
:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧

àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯
õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé: מׁשה ואמר §Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«ֲֶַַֹ

נפקּתּון  ּדי הדין יֹומא ית דכירין הוֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָלעּמא

יי  אּפיק ידא ּבתקֹוף ארי עבּדּותא מּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָמּמצרים

חמיע: יתאכל ולא מּכא ãízàיתכֹון íBiä ְְְֲֲִִִֵַָָָ©−©¤´
éáàä Lãça íéàöé:áLãça íéàöé ízà íBiä «Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤

áéáàä::ּדאּביבא ּבירחא נפקין אּתּון דין יֹומא ¨«¨¦«ְְְְִִֵַַַָָָָ

äézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåE §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ
-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì úúì̈´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤

:äfä Lãça úàfä äãáòäEàéáé-éë äéäå ¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«§¨¨´¦«§¦«£´
éeçäå éøîàäå ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´

éúáàì òaLð øLà éñeáéäåúáæ õøà Cì úúì E §©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤½̈¤²¤¨©¬
Lãça úàfä äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç̈−̈§®̈§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤

äfä: וחּתאי דכנענאה לארעא יי יעלּנ ארי ויהי ©¤«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

למּתן  לאבהת קּיים ּדי ויבּוסאי וחּואי ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואמֹוראי

ּפלחנא  ית ותפלח ּודבׁש חלב עבּדא ארעא ְְְְְְֲִַַַָָָָָָָָָל

הדין: ּבירחא åúvîהדא ìëàz íéîé úòáL ְְֵַָָָָ¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ
:ýåýéì âç éòéáMä íBiáeìëàz íéîé úòáL ©Æ©§¦¦½©−©Ÿ̈«¦§©¬¨¦−Ÿ©´

:ýåýéì âç éòéáMä íBiáe úvî יֹומין ׁשבעא ©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−©Ÿ̈«ְִִָ

יי: קדם חּגא ׁשביעאה ּוביֹומא ּפּטירא ְְְֳִִֵַַָָָָָָָּתיכּול

æEì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹
:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîçúBvî ¨¥À§Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«©Æ

-àìå õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹¨¥À§Ÿ
:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé ית יתאכל ּפּטיר ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«ְֲִִֵַָ

ל יתחזי ולא חמיע ל יתחזי ולא יֹומין ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָׁשבעת

:ּתחּומ ּבכל çìחמיר zãbäåðáàeää íBia E ְְֲִָָ§¦©§¨´§¦§½©¬©−
éúàöa éì ýåýé äNò äæ øeáòa øîàì¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−

:íéøönîðáì zãbäåøeáòa øîàì àeää íBia E ¦¦§¨«¦§¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´
íéøönî éúàöa éì ýåýé äNò äæ:לבנ ּותחּוי ¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦ְְִִַָ

ּבמּפקי  לי יי עבד ּדין ּבדיל למימר ההּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּביֹומא

èïéaמּמצרים: ïBøkæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäå ְִִִָ§¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´
éðéòéôa ýåýé úøBz äéäz ïòîì Eãéa ék E ¥¤½§©À©¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´

:íéøönî ýåýé EàöBä ä÷æçúBàì Eì äéäå £¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦§¨¨Á§¸§¹
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éðéò ïéa ïBøkæìe Eãé-ìòýåýé úøBz äéäz ïòîì E ©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©¦«§¤²©¬§Ÿ̈−
éôaíéøönî ýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E:ל ויהי §¦®¦ µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦ִֵָ

ּתהי  ּבדיל עיני ּבין ּולדכרנא יד על ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָלאת

יי  אּפק תּקיפא ּבידא ארי ּבפּומ דיי ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָאֹוריתא

édãòBîìמּמצרים: úàfä äwçä-úà zøîLå ְִִִָ§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®
:äîéîé íéîiîúàfä äwçä-úà zøîLå ¦¨¦−¨¦«¨§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ

:äîéîé íéîiî dãòBîì הדא קימא ית ותּטר §«£¨®¦¨¦−¨¦«¨ְְִַָָָָָ

פ לזמן: מּזמן àéýåýéלזמנּה Eàáé-ék äéäå ְְְְִִִַַָ§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ
éúáàìå Eì òaLð øLàk éðòðkä õøà-ìàE ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®

:Cì dðúðeéðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå §¨−̈¨«§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½
éúáàìå Eì òaLð øLàkCì dðúðe E: ארי ויהי ©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«ֲִֵֵ

ל קּיים די ּכמא דכנענאי לארעא יי  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָיעלּנ

:ל ויּתנּנּה ולאבהתáéíçø-øèt-ìë zøáòäå ְְְֲִִַַָָָָ§©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤
Eì äéäé øLà äîäa øâL | øèt-ìëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²

:ýåýéì íéøëfäýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå ©§¨¦−©Ÿ̈«§©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®
íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa øâL | øèt-ìëå§¨¤´¤¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−

:ýåýéì ּפתח וכל יי קדם ולּדא פתח ּכל ותעּבר ©Ÿ̈«ְְְְְֳַַַַַָָָָָָָ

יי: קדם ּתקּדׁש ּדכרין ל יהי ּדי ּבעירא ְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָולד

âéäcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz Eøèt-ìëå ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«§¨¤³¤

ìëå Bzôøòå äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®§¸Ÿ
éðáa íãà øBëa:äcôz Eּפתח (Îea¯‡)וכל §¬¨¨²§¨¤−¦§¤«ְַָָ¿»

ותנקפּה תפרֹוק לא ואם ּבאּמרא ּתפרֹוק ְְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָדחמרא

ּתפרֹוק: ּבבני דאנׁשא ּבּוכרא ְְְְֲִִַָָָָָוכל

ãé øéèôîðá EìàLé-ék äéäå-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©
ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå úàf®Ÿ§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²

:íéãáò úéaî íéøönîðá EìàLé-ék äéäåE ¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«§¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²
ãé ÷æça åéìà zøîàå úàf-äî øîàì øçî̈−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈

:íéãáò úéaî íéøönî ýåýé eðàéöBä ארי ויהי «¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«ֲִֵֵ

לּה ותימר דא מא למימר מחר ּבנ ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָיׁשאלּנ

עבּדּותא: מּבית מּמצרים יי אּפקנא ידא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּבתקֹוף

åèì äòøô äL÷ä-ék éäéåýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³
øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´
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:äcôà ּוקטל לׁשלחּותנא פרעה אקׁשי ארי והוה ¤§¤«ְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָֹ

דאנׁשא  מּבּוכרא דמצרים ּבארעא ּבּוכרא ּכל ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָיי

ּכל  יי קדם דבח אנא ּכן על דבעירא ּבּוכרא ְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָָועד

אפרֹוק: דבני ּבּוכרא וכל ּדכרין ולּדא ְְְְְְִִִֶַַַָָָָּפתח

æèéðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ µ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça:úBàì äéäå §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦§¨¨³§Æ

éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìòeðàéöBä ãé ÷æça ék E ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬
íéøönî ýåýé: ּבין ולתפּלין יד על לאת ויהי  §Ÿ̈−¦¦§¨«¦ְְְְִִִִֵֵַָָ

מּמצרים: יי אּפקנא ידא ּבתקֹוף ארי ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָעיני
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àá úùøôì äøèôäåî ÷øô äéîøéá
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:íéøöîáðá eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäå íéøöîá eãébäCì ïëäå ávéúä eøîà ñçðtçúáe ó ¦§¨«¦©¦³§¦§©¸¦Æ§©§¦´§¦§½§©§¦¬§−Ÿ§©§©§¥®¦§À¦§©¥Æ§¨´¥«½̈

éáéáñ áøç äìëà-ék:Eâéøéaà óçñð recî:Bôãä ýåýé ék ãîr àì Eãìôð-íb ìLBk äaøä ¦«¨«§¨¬¤−¤§¦¤«©−©¦§©´©¦¤®´Ÿ¨©½¦¬§Ÿ̈−£¨«¦§−̈¥®©¨©º
äîe÷ eøîàéå eärø-ìà Léà|:äðBiä áøç éðtî eðzãìBî õøà-ìàå eðnr-ìà äáLðåäeàø÷ ¦´¤¥¥À©«Ÿ§Æ´¨§¨ª´¨¤©¥À§¤¤̧¤Æ«©§¥½¦§¥−¤¬¤©¨«¨§−

:ãrBnä øéárä ïBàL íéøöî-Cìî äòøt íLåøBáúk ék BîL úBàáö ýåýé Cìnä-íàð éðà-éç ¨®©§³Ÿ¤«¤¦§©¸¦Æ¨½¤«¡¦−©¥«©¨̧¦Æ§ª©¤½¤§Ÿ̈¬§¨−§®¦ µ§¨´
:àBáé íia ìîøëëe íéøäaæð-ék íéøöî-úa úáLBé Cì éNr äìBb éìkì óäúvðå äéäú änL ¤«¨¦½§©§¤−©¨¬¨«§¥³¨Æ£¦´½̈¤−¤©¦§¨®¦¦ŸÆ§©¨´¦«§¤½§¦§−̈

:áLBé ïéàîç:àá àa ïBôvî õø÷ íéøöî äiô-äôé äìârè÷aøî éìârk daø÷á äéøëN-íb ¥¥¬¥«¤§¨¬§¥«¦−̈¦§¨®¦¤¬¤¦¨−¨¬¨«©§¦¤³¨§¦§¨Æ§¤§¥´©§¥½



לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

נוסעים לרבי?
יש לנו כיסוי ביטוחי לחו"ל מושלם עבורך!
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